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KALLELSE

1 (2)

Datum

Kommunledningsförvaltningen

2019-12-05

Sammanträdande organ

Kommunfullmäktige

Tid

2019-12-16 kl. 18:00

Plats

Safiren, Drottninggatan 19 Katrineholm

Allmänhetens fråga
Hedersgåvor
Nr

Ärende

1

Protokollsjustering

2

Sammanträdets laga tillkomst

3

Avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige

KS/2018:415

3

4

Val av ersättare i bygg- och miljönämnden

KS/2018:479

4

5

Entledigande av ledamot i socialnämnden

KS/2018:481

5

6

Utbetalning av kommunalt partistöd 2020

KS/2019:272

6

7

Revidering av taxa för offentlig kontroll av
livsmedel och animaliska biprodukter

KS/2019:384

12

8

Återremiss - Övergripande plan med budget 20202022

KS/2019:287

20

9

Aktualitetsprövning av Katrineholms kommuns
översiktsplaner

KS/2019:312

375

10

Förslag till ändring av ägardirektiv för Sörmland
Vatten och Avfall AB

KS/2019:314

408

11

Revidering av inriktningsdokument - En god hälsa
för alla barn och ungdomar i Katrineholms
kommun

KS/2019:289

417

12

Förlängning av giltighetstid för Arkivreglemente
med tillämpningsföreskrifter

KS/2019:375

431

13

Västra Sörmlands Räddningstjänsts delårsrapport
2019

KS/2019:353

443

14

Vårdförbundet Sörmlands delårsrapport 2019

KS/2019:366

488

15

Svar på motion om kranmärkt vatten

KS/2018:474

523

16

Svar på motion om förtydligande skyltning

KS/2019:21

527

17

Svar på motion att tillgänglighetsanpassa politiken
i Katrineholm

KS/2019:62

535

18

Svar på interpellation om besparingar inom
förskolan

KS/2019:349

545

19

(Ny) Interpellation med svar om pedagogisk
personal som arbetar deltid för att orka

KS/2019:401

548

20

Motion om informationskampanj gällande
cykeltrafik

KS/2019:389

550

21

Motion om att små barn lider av buller - skyddas
inte av lagen

KS/2019:395

551

KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 Katrineholm

Beteckning

Besöksadress:
Telefon:
E-post:
Telefax:

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se
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KALLELSE

2 (2)

Datum

Kommunledningsförvaltningen
22

Motion om anhörigbehandling

23

Meddelanden

Torgerd Jansson (S)
Ordförande

2019-12-05
KS/2019:404

552
553

Axel Stenbeck
Sekreterare
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TJÄNSTESKRIVELSE

1 (1)

Datum

Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen

2019-12-05

KS/2018:415 - 111

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Nämndadministration

Karin Österman Sundell

Kommunfullmäktige

Avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beviljar Ceith Landins (KD) avsägelse från uppdraget som ledamot i
kommunfullmäktige och hemställer hos länsstyrelsen i Södermanlands län om ny
sammanräkning avseende ledamot för Kristdemokraterna.

Sammanfattning av ärendet
Ceith Landin (KD) har inlämnat en avsägelse av sin plats som ledamot i
kommunfullmäktige.

Karin Österman Sundell
Registrator

___________________
Beslutet skickas till:
Länsstyrelsens i Södermanlands län
Akten

KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress:
Telefon:
E-post:Karin.OstermanSundell@katrineholm.se
Telefax:

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se
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TJÄNSTESKRIVELSE

1 (1)

Datum

Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen

2019-11-26

KS/2018:479 - 111

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Kommunstyrelsens kansli
Irene Olander

Kommunfullmäktige

Val av ersättare i bygg- och miljönämnden
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige väljer Ann-Christine Sandell (S) till ersättare i bygg- och
miljönämnden för tiden till och med den 31 december 2022.

Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna har en vakant plats som ersättare i bygg- och miljönämnden och
nominerar nu Ann-Christin Sandell (S) som ny ersättare i bygg- och miljönämnden.

Irene Olander
Administratör

Beslutet skickas till:
Bygg- och miljönämnden
Ann-Christin Sandell
Löneenheten
Troman
Lex

KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress:
Telefon:
E-post:Irene.Olander@katrineholm.se
Telefax:

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se
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TJÄNSTESKRIVELSE

1 (1)

Datum

Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen

2019-12-05

KS/2018:481 - 111

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Nämndadministration

Karin Österman Sundell

Kommunfullmäktige

Entledigande av ledamot i socialnämnden
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige entledigar Hans Linke (C) från uppdraget som ledamot i
socialnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Hans Linke (C) har inlämnat en avsägelse av sin plats som ledamot i socialnämnden.

Karin Österman Sundell
Registrator

___________________
Beslutet skickas till:
Socialnämnden
Hans Linke
Löneenheten
Troman
Lex
Akten

KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress:
Telefon:
E-post:Karin.OstermanSundell@katrineholm.se
Telefax:

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen

§ 200

Sammanträdesdatum

Sida

2019-11-27

1 (1)

KS/2019:272 103

Utbetalning av kommunalt partistöd 2020
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar utbetala partistöd för 2020 med hälften av nedan angivet
årsbelopp under vardera januari och juli månader enligt följande:
1.
Mandatbundet stöd:
Socialdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna
Centerpartiet
Liberalerna
Vänsterpartiet
Kristdemokraterna
Miljöpartiet

23 mandat * 33 375 kronor = 767 625 kronor
7 mandat * 33 375 kronor = 233 625 kronor
6 mandat * 33 375 kronor = 200 250 kronor
4 mandat * 33 375 kronor = 133 500 kronor
3 mandat * 33 375 kronor = 100 125 kronor
3 mandat * 33 375 kronor = 100 125 kronor
3 mandat * 33 375 kronor = 100 125 kronor
2 mandat * 33 375 kronor = 66 750 kronor

2.

10 000 kronor per parti

3.

Grundstöd

Kommunfullmäktige lägger redovisningen av uppdrag om översyn av partistödet
till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Kommuner får enligt bestämmelser i kommunallagen (2017:725) KL, 4 kap. 29 §, ge
ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den
kommunala demokratin (partistöd). Partistödet i Katrineholms kommun består av dels
ett grundstöd om 10 000 kronor per parti och år, dels ett mandatbundet stöd, som
uppgår till 33 375 kronor per mandat och år.
Enligt kommunens regler för det kommunala partistödet utbetalas inget stöd för
nästkommande period till den som inte lämnat redovisning och granskningsrapport
inom angiven tid (4:31 KL). Redovisningen ska lämnas in senast den 30 juni 2019.
KL 4 kap. 32 § anger slutligen att beslut om att betala ut partistöd ska fattas av
fullmäktige minst en gång per år.
Det krävs att mottagare av partistöd årligen i redovisning visar att stödet använts till
ändamålet ovan. Samtliga åtta partier som erhållit partistöd har lämnat redovisning
inom utsatt tidsperiod.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 20107-31
 Styrdokument Regler för det kommunala partistödet
_________________
Beslutet skickas till: Akten
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Tjänsteskrivelse
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

1 (2)

Datum

Vår beteckning

2019-07-31

KS/2019:272 - 103

Ert datum

Er beteckning

Kommunstyrelsens kansli
Vår handläggare

Axel Stenbeck

Kommunstyrelsen

Utbetalning av kommunalt partistöd 2020 samt
uppdrag om översyn av partistöd
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar utbetala partistöd för 2020 med hälften av nedan angivet
årsbelopp under vardera januari och juli månader enligt följande:
1.

Mandatbundet stöd:

Socialdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna
Centerpartiet
Liberalerna
Vänsterpartiet
Kristdemokraterna
Miljöpartiet

23 mandat * 33 375 kronor = 767 625 kronor
7 mandat * 33 375 kronor = 233 625 kronor
6 mandat * 33 375 kronor = 200 250 kronor
4 mandat * 33 375 kronor = 133 500 kronor
3 mandat * 33 375 kronor = 100 125 kronor
3 mandat * 33 375 kronor = 100 125 kronor
3 mandat * 33 375 kronor = 100 125 kronor
2 mandat * 33 375 kronor = 66 750 kronor

2.

Grundstöd

10 000 kronor per parti

3.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga redovisningen av uppdrag
om översyn av partistödet till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Kommuner får enligt bestämmelser i kommunallagen (2017:725) KL, 4 kap. 29 §, ge
ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den
kommunala demokratin (partistöd). Partistödet i Katrineholms kommun består av dels
ett grundstöd om 10 000 kronor per parti och år, dels ett mandatbundet stöd, som
uppgår till 33 375 kronor per mandat och år.
Enligt kommunens regler för det kommunala partistödet utbetalas inget stöd för
nästkommande period till den som inte lämnat redovisning och granskningsrapport
inom angiven tid (4:31 KL). Redovisningen ska lämnas in senast den 30 juni 2019.
KL 4 kap. 32 § anger slutligen att beslut om att betala ut partistöd ska fattas av
fullmäktige minst en gång per år.
Det krävs att mottagare av partistöd årligen i redovisning visar att stödet använts till
ändamålet ovan. Samtliga åtta partier som erhållit partistöd har lämnat redovisning
inom utsatt tidsperiod.

Ärendets handlingar


Styrdokument ”Regler för det kommunala partistödet”

KATRINEHOLMS KOMMUN
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress:
Telefon:
E-post:Axel.Stenbeck@katrineholm.se
Telefax:

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se
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Tjänsteskrivelse
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

2 (2)

Datum

Vår beteckning

2019-07-31

KS/2019:272 - 103

Kommunstyrelsens kansli

Återrapportering av uppdrag
I samband med förra årets beslut om partistöd gav kommunfullmäktige
kommunstyrelsen i uppdrag att se över nivån av det mandatbundna stödet i samband
med plan för budget 2020.
Översynen har visat på att många andra jämförbara kommuner har ett partistöd som
grundar sig på ett indexuppräknat belopp, exempelvis riksdagsmannaarvode eller
prisbasbelopp.
Ett förslag har tagits fram där man frångår fasta belopp av mandatstöd och grundstöd,
beloppen baseras istället på prisbasbelopp. Fördelen är att man får en jämn och
automatisk utveckling av partistödet.
Prisbasbeloppet 2018 uppgick till 45 500 kronor. Den totala kostnaden för partistödet
2018 uppgick till 1 715 375 kronor. En direkt omräkning av nuvarande fasta belopp till
prisbasbelopp skulle innebära att grundstödet och mandatstödet uppgick till 22 %
respektive 74 % av ett prisbasbelopp.
2019 ökade prisbasbeloppet med 1000 kronor till 46 500 kronor. För det totala
partistödet skulle det innebära en ökad kostnad med 52 555 kronor (3 %).
Räknat kronor per invånare kostar partistödet i Katrineholm 54 kronor per invånare
(Kolada 2018). Snittet i riket är 46, högst är Haparanda på 176 och lägst är Sorsele på 7.
Framtaget förslag och fördelning av procentsatser mellan mandat- och grundstöd
behöver diskuteras och förankras hos den politiska majoriteten och en eventuell
förändring av partistödet beräknas därför ske nästa år.

Axel Stenbeck
Utredare

Beslutet skickas till:
Samtliga partier
Akt

9

Styrdokument

Regler för det
kommunala partistödet
Övergripande
anvisningsdokument

Senast reviderad av kommunfullmäktige 2018-11-19, § 145

10
REGLER FÖR DET KOMMUNALA
PARTISTÖDET
Styrdokument Övergripande anvisningsdokument
Datum

2018-11-19

Beslutshistorik
Antagen av kommunfullmäktige 1992-12-21, § 200
Reviderad av kommunfullmäktige
2003-05-19, § 152
2014-12-15, § 57
2018-11-19, § 145

Förvaltarskap1
-Kommunstyrelsens ansvarsområde, kommunledningsförvaltningen

Uppföljning
Hur:

- Kontroll mot redovisning, granskningar m.m.

När:

- Uppföljning vartannat år, med start 2017

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 (3)
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REGLER FÖR DET KOMMUNALA
PARTISTÖDET
Styrdokument Övergripande anvisningsdokument
Datum

2018-11-19

Regler för det kommunala partistödet
I kommunallagen (2017:725) finns de grundläggande bestämmelserna om
kommunalt partistöd. I Katrineholms kommun ska därutöver följande gälla.
1 § Rätt till partistöd
Det lokala partistödet i Katrineholms kommun utgår till partier som är
representerade i enlighet med vad som föreskrivs i 4 kap. 29 § i kommunallagen.
2 § Grundstöd och mandatstöd
Partistödet består av
ett grundstöd, som uppgår till 10 000 kronor per parti och år, samt
ett mandatstöd, som uppgår till 33 375 kronor per mandat och år.
3 § Fördelning av partistöd
Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot
är fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837).
Partistöd utgår under det kalenderår då representationen upphört.
Partistödet behålls dock oförändrat under det första året efter ett valår.
Undantaget de partier som utökar sina mandat.
4 § Redovisning och granskning
En mottagare av partistöd årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar
att partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första stycket
kommunallagen. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg.
5 § Årlig utbetalning
Efter beslut av fullmäktige betalas partistöd ut i förskott med halva årsbeloppet
under vardera januari och juli månader.
Har redovisning och granskningsrapport enligt 4 kap. 31 § andra stycket
kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid
utbetalas inget stöd för nästkommande period.
_____________________

3 (3)

PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen

§ 195

12

Sammanträdesdatum

Sida

2019-11-27

1 (1)

KS/2019:384 043

Revidering av taxa för offentlig kontroll av livsmedel
och animaliska biprodukter
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner revidering av taxa för offentlig kontroll av livsmedel och
animaliska biprodukter

Sammanfattning av ärendet
Den 14 december 2019 träder EU:s nya kontrollförordning (EU 2017/625) i kraft. Den
ersätter den nuvarande kontrollförordningen (EG 882/2004). För att säkerställa att
kommunen har möjlighet att ta betalt för sin livsmedelskontroll efter årsskiftet behöver
såväl taxan som bygg- och miljönämndens delegationsordning anpassas till den nya
kontrollförordningen.
Anpassningar i svensk lagstiftning kommer att genomföras först under 2020 men
förordningsförändringar kommer att beslutas under senhösten 2019. SKL har under
hösten tagit fram nya underlag för taxa och delegationsordning. Eftersom de svenska
förordningsförändringarna ännu inte är kända kommer taxan att behöva anpassas
ytterligare under senare delen av 2020.
I och med föreslagna förändringar kan kommunen ta ut årsavgifter, registreringsavgifter
och avgifter för de arbetsuppgifter som omfattas av det tidigare begreppet extra
offentlig kontroll under 2020.
Samhällsbyggnadsförvaltningen gjorde en översyn av timkostnaden för miljö- och
hälsoskyddstillsynen tidigare under året i samband med revidering av taxan för
miljöbalken. Förvaltningen föreslår därför att den nya timavgiften även läggs in i taxan
för livsmedelskontroll.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-11-20
 Bygg- och miljönämndens beslut, 2019-11-06, § 118
 Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och animaliska biprodukter
_________________
Beslutet skickas till:
Akten
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TJÄNSTESKRIVELSE

1 (1)

Datum

Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen

2019-11-20

KS/2019:384 - 043

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Kommunstyrelsens kansli
Axel Stenbeck

Kommunstyrelsen

Revidering av taxa för offentlig kontroll av livsmedel
och animaliska biprodukter
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna revidering av taxa för
offentlig kontroll av livsmedel och animaliska biprodukter

Sammanfattning av ärendet
Den 14 december 2019 träder EU:s nya kontrollförordning (EU 2017/625) i kraft. Den
ersätter den nuvarande kontrollförordningen (EG 882/2004). För att säkerställa att
kommunen har möjlighet att ta betalt för sin livsmedelskontroll efter årsskiftet behöver
såväl taxan som bygg- och miljönämndens delegationsordning anpassas till den nya
kontrollförordningen.
Anpassningar i svensk lagstiftning kommer att genomföras först under 2020 men
förordningsförändringar kommer att beslutas under senhösten 2019. SKL har under
hösten tagit fram nya underlag för taxa och delegationsordning. Eftersom de svenska
förordningsförändringarna ännu inte är kända kommer taxan att behöva anpassas
ytterligare under senare delen av 2020.
I och med föreslagna förändringar kan kommunen ta ut årsavgifter, registreringsavgifter
och avgifter för de arbetsuppgifter som omfattas av det tidigare begreppet extra
offentlig kontroll under 2020.
Samhällsbyggnadsförvaltningen gjorde en översyn av timkostnaden för miljö- och
hälsoskyddstillsynen tidigare under året i samband med revidering av taxan för
miljöbalken. Förvaltningen föreslår därför att den nya timavgiften även läggs in i taxan
för livsmedelskontroll.

Ärendets handlingar



Bygg- och miljönämndens beslut 2019-11-06 § 118
Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och animaliska biprodukter

Axel Stenbeck
Utredare
Beslutet skickas till:
Bygg- och miljönämnden
Akt

KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress: /HandläggareAdress/
Telefon: /HandläggareTelefon/
E-post:Axel.Stenbeck@katrineholm.se
Telefax:

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se
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Förslag

Taxa för offentlig
kontroll av
livsmedel och
animaliska
biprodukter
Katrineholms kommuns författningssamling
(KFS nr 4.26)
Kommunstyrelsen 2019-11-27

katrineholm.se

Styrdokument

16

Dokumentinformation
Beslutshistorik
Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-18, § 68
Ändrad av kommunfullmäktige
2008-11-17, § 204
2010-01-18 § 8
2013-11-18, § 185
Indexreglering av miljö- och hälsoskyddsnämnden
2011-03-15, § 14
2012-02-14, § 3
Indexreglering av bygg- och miljönämnden
2016-12-07, § 141
2018-12-05, § 184

Giltighet
Gäller från och med 20xx-xx-xx
Gäller till och med 20xx-xx-xx
1

Förvaltarskap
Inom Bygg- och miljönämndens ansvarsområde
Kategori
• Författningssamling

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 (5)
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Taxa för offentlig kontroll av
livsmedel och animaliska
biprodukter
Inledande bestämmelser
1 § Denna taxa gäller avgifter för Katrineholms kommuns kostnader för offentlig kontroll,
prövning och registrering enligt EU:s bestämmelser inom livsmedelsområdet, livsmedelslagen
(2006:804), lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter, samt de författningar,
inklusive förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa
jordbruksprodukter, som meddelats med stöd av denna lagstiftning.
Enligt 3 § livsmedelslagen jämställs med livsmedel
1. vatten, från och med den punkt där det tas in i vattenverken till den punkt där det tappas ur
kran till konsument1, och
2. snus och tuggtobak.
2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för
1. registrering av anläggning
2. årlig offentlig kontroll
3. uppföljande kontroll som inte var planerad
4. utredning av klagomål
5. exportkontroll och utfärdande av exportintyg
6. importkontroll
7. offentlig kontroll i övrigt
3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av att beslut enligt
livsmedels- och foderlagstiftningen överklagas.
4 § Beslut om avgift eller nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av bygg- och miljönämnden
efter handläggning.

Timavgift
5 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1010 kronor per timme kontrolltid.
Avgiftsuttag sker i förhållande till den kontrolltid som fastställts för en anläggning eller i
förhållande till den kontrolltid som fastställts för en anläggning eller enligt de andra grunder
som anges i taxan.
1

Där värdena skall iakttas enligt artikel 6 i rådets direktiv 98/83/EG av den 3 november 1998 om
kvaliteten på dricksvatten, ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1882/2003

3 (5)
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Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för
inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter,
inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt.
Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. För
inspektioner, mätningar och övrig offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet som utförs
vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton,
trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie
timavgift.

Avgift för registrering
6 § Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala avgift för en (1)
timmes kontrolltid.
Årlig kontrollavgift
7 § För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 § livsmedelslagen
(2006:804) ska en fast årlig kontrollavgift betalas.
Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid bygg- och miljönämnden tilldelat eller beslutat för
anläggningen och beräknas på det sätt som anges i Livsmedelsverkets instruktion ”Riskklassning
av livsmedelsanläggningar”.
Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden (timmar) multipliceras med
timavgiften.
8 § Om en tillämpning av 7 § skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning blir uppenbart
oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet enligt nämndens riskbedömning, ska
anläggningen istället tilldelas kontrolltid på grundval av nämndens bedömning av
anläggningens kontrollbehov.
9 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Den årliga avgiften ska
betalas från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas. Avgiften ska därefter betalas
med helt avgiftsbelopp för varje helt kalenderår. För det kalenderår registrering skett faktureras
den årliga kontrollavgiften i efterskott och beräknas som timavgift enligt 5 § och i
förekommande fall enligt 15 §. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje
påbörjat kalenderår.
Om anläggningen placeras i en annan avgiftsklass eller annars tilldelas en annan kontrolltid, ska
den nya avgiften betalas från och med det följande kalenderåret.
Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det år som
verksamheten visat nämnden att verksamheten upphört.
10 § För normal offentlig kontroll av förbränningsanläggning som av Jordbruksverket godkänts
för förbränning av animaliska biprodukter ska en fast årlig avgift betalas motsvarande två
kontrolltimmar per år.
11 § Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller innehar
livsmedelsanläggningen (livsmedels- eller foderföretagaren) vid kalenderårets början.

Avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål
12 § Livsmedelsföretagare ska för offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad och
som har blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad upptäckts under en offentlig
kontroll, och utförs för att bedöma omfattningen och konsekvenserna av denna bristande
efterlevnad eller för att verifiera att korrigerande åtgärder har vidtagits, betala en avgift för
nämndens nedlagda kontrolltid enligt § 5 och för de faktiska kostnaderna för provtagning och
analys av prover.
4 (5)
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Detsamma gäller för offentlig kontroll som föranleds av ett klagomål som leder till att bristande
efterlevnad hos livsmedelsföretagaren kan bekräftas.

Höjning eller nedsättning av avgift
13 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning, tillsynsbehov
eller övriga omständigheter, får bygg- och miljönämnden i ett enskilt ärende besluta ändra
avgiften enligt denna taxa.
Avgift exportkontroll
14 § Livsmedelsföretagare ska utöver sådan kontrollavgift som avses i 7 § betala avgift till byggoch miljönämnden för sådan särskild offentlig kontroll, inklusive utfärdande av exportintyg, som
föranleds av införselbestämmelser i tredje land.
Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, beräknat enligt
5 §.

Avgift importkontroll
15 § Importör eller dennes ombud ska, utöver sådan kontrollavgift som avses i 7 §, betala avgift
till bygg- och miljönämnden för sådan särskild importkontroll som följer av förordningen
(2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett tredje land och de EUbestämmelser som förordningen kompletterar.
Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, beräknat enligt
5 §, och nämndens faktiska kostnader för provtagning och analys av prover

Avgiftens erläggande och verkställighet
16 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Katrineholms kommun genom dess byggoch miljönämnd. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller faktura.
Överklaganden
Nämndens beslut om avgift överklagas till länsstyrelsen.
Ikraftträdande
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2020.
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Återremiss - Övergripande plan med budget 20202022
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Övergripande plan med budget 2020-2022 för Katrineholms kommun fastställs enligt
upprättat förslag.
2. Ingå borgen såsom för egen skuld för Katrineholms Fastighetsbolag AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 2 100 miljoner kronor, jämte
därpå löpande ränta och kostnader. En borgensavgift om 0,3 procent tas ut på
utestående borgensbelopp.
3. Ingå borgen såsom för egen skuld för Katrineholms Industrihus AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 150 miljoner kronor, jämte
därpå löpande ränta och kostnader. En borgensavgift om 0,3 procent tas ut på
utestående borgensbelopp.
4. Ingå borgen såsom för egen skuld för Katrineholm Vatten och Avfall AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 650 miljoner kronor, jämte
därpå löpande ränta och kostnader. En borgensavgift om 0,3 procent tas ut på
utestående borgensbelopp.
5. Nämnderna senast i februari 2020 upprätta budget- och planeringsdokument i
enlighet med kommunfullmäktiges beslut om övergripande plan med budget.
6. Kommunfullmäktige uppdrar till nämnder att verkställa investeringar enligt
investeringsbudgeten 2020 med plan för 2021-2022. Omprioriteringar får beslutas av
respektive nämnd avseende investeringar understigande en miljon kronor. Gällande
omprioriteringar över en miljon kronor ska kommunstyrelsen höras.
7. Kommunfullmäktige uppdrar till Katrineholms Fastighet AB att verkställa
investeringar enligt budget för fastighetsinvesteringar 2020 med plan 2021-2022.
Vad gäller ny-, till- och ombyggnad av skolor ges bolaget i uppdrag att:
 projektera och uppföra en ny idrottshall vid Sandbäcksskolan som ska vara
inflyttningsklar senast 2020-08-31 samt utföra om- och tillbyggnad av
Sandbäcksskolan som ska vara inflyttningsklar senast 2021-08-01, till en total
årshyra om 4 817 tkr,
 projektera och uppföra en ny idrottshall vid Skogsborgsskolan som ska vara
inflyttningsklar senast 2021-08-01, till en årshyra om 2 735 tkr,
 projektera och uppföra en ny idrottshall och en ny skolbyggnad på Norr som ska
vara inflyttningsklara senast 2022-08-01 samt en ny idrottshall och en ny
skolbyggnad vid Järven som ska vara inflyttningsklara senast 2023-08-01, till en
total årshyra om 37 000 tkr.
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8. Utifrån övergripande plan med budget 2020-2022, och som utgångspunkt för
Katrineholms Fastighet AB:s hyresbelastning av kommunen 2020, fastställs ramen
för KFAB till 239 020 tkr, med en uttalad målsättning att utföra en effektiv förvaltning
så 3 500 tkr kan återlämnas i hyresreduktion vid årets slut. Utgångspunkten för
hyresramen är självkostnadsprincipen. Effekterna är inarbetade i övergripande plan
med budget 2020-2022.
9. Kommunfullmäktige uppdrar åt Katrineholms Fastighetsbolag AB att främst genom
sitt dotterbolag, Katrineholms Industrihus AB, fortsätta verka för att stimulera
genomförandet av näringslivssatsningar i kommunen.
Reservation
Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Inger Fredriksson (C).
Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Tony Rosendahl (V). Den
skriftliga reservationen redovisas som bilaga A.
Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Jesper Ek (L).
Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar Joha Frondelius (KD). Den
skriftliga reservationen redovisas som bilaga B.

Sammanfattning av ärendet
Återremissen
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 18 november återremiiterades förslag till
Övergripande plan med budget 2020-2022 (undantaget beslut om skattesats) med
motiveringen att investering av ny ishall (projekt Backavallen i investeringslistan) inte
ansågs vara tillräckligt berett. Ärendet har, i enlighet med återremissen, kompletterats
med ytterligare underlag gällande ny ishall som omfattar finansiering, presentation,
teknikval, utformning och användning.
Beslutspunkt om skattesats är borttagen då beslut fattades vid fullmäktige den 18
november. Beslutspunkt fem har korrigerats för nämnderna att fatta beslut om budget
från december 2019 till februari 2020. I övrigt är beslutsformuleringarna och budgeten
densamma.
Övergripande plan med budget 2020-2022
Mot bakgrund av kommunstyrelsens planeringsdirektiv har kommunstyrelsen, nämnder
och bolag lämnat underlag för övergripande plan med budget 2020-2022. Detta har
vägts samman mot kommunens ekonomiska förutsättningar och resulterat i ett
gemensamt förslag till övergripande plan med budget för 2020-2022 från
Socialdemokraterna och Moderaterna.
Föreslagna förändringar av taxor och avgifter behandlades som separata ärenden vid
fullmäktige i november.

Ordförandens sign

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

Ärendets handlingar








Skrivelse 2019-11-19
Övergripande plan med budget 2020-2022 med bilaga 1-4
Bilaga – underlag ny ishall
Centerpartiets förslag – Nytt ledarskap för Katrineholm, Övergripande plan med budget
2020-2022, 2019-10-30
Vänsterpartiets förslag – Vänsterpartiets budgetförslag för Katrineholms kommun2020
med plan 2021-2022, Vi sätter välfärden först
Liberalernas förslag – Möjligheternas Katrineholm där drömmar kan bli verklighet,
budgetförslag 2020
Kristdemokraternas förslag – Katrineholms övergripande plan med budget 2020-2022

Kommunstyrelsens överläggning

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C), Tony Rosendahl
(V), Jesper Ek (L) och Joha Frondelius (KD).
Förslag och yrkande
Inger Fredriksson (C) yrkar bifall till Centerpartiets alternativa förslag – Nytt ledarskap för
Katrineholm, Övergripande plan med budget 2020-2022.
Tony Rosendahl (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets alternativa förslag – Vänsterpartiets
budgetförslag för Katrineholms kommun2020 med plan 2021-2022, Vi sätter välfärden
först.
Jesper Ek (L) yrkar bifall till Liberalernas alternativa förslag – Möjligheternas Katrineholm
där drömmar kan bli verklighet, budgetförslag 2020.
Joha Frondelius (KD) yrkar bifall till Kristdemokraternas förslag – Katrineholms
övergripande plan med budget 2020-2022.
Samtliga förslag redovisas som ärendets handlingar.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordförande för sitt förslag till propositionsordning
som godkänns av styrelsen. I enlighet med detta ställer han sedan proposition på
ordförandens och förste vice ordförandens förslag till beslut och respektive yrkande.
Han finner att styrelsen biträder ordförandens och förste vice ordförandens förslag.
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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att:

1. Övergripande plan med budget 2O2A-2O22 för Katrineholms kommun fastställs enligt
Vänsterpartiets upprättade förslag.

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

3. lngå borgen såsom för egen skuld för Katrineholms Fastighetsbolag AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 2 L00 miljoner kronor, jämte
därpå löpande ränta och kostnader. En borgensavgift om 0,3 procent tas ut på

utestående borgensbelopp.

4. lngå borgen såsom för egen skuld för Katrineholms lndustrihus AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 150 miljoner kronor, jämte
därpå löpande ränta och kostnader. En borgensavgift om 0,3 procent tas ut på
utestående borgensbelopp.
5. lngå borgen såsom för egen skuld för Katrineholm Vatten och Avfall AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 650 miljoner kronor, jämte
därpå löpande ränta och kostnader. En borgensavgift om 0,3 procent tas ut på
utestående borgensbelopp.
5. Nämnderna senast i december 2019 upprätta budget- och planeringsdokument

enlighet med kommunfullmäktiges beslut om övergripande plan med budget.
7. Kommunfullmäktige uppdrar

till nämnder att verkställa investeringar enligt

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

8. Kommunfullmäktige uppdrar till Katrineholms Fastighet AB att verkställa
investeringar enligt budget för fastighetsinvesteringar 2020 med plan 2o2t-zoz2.
Vad gäller ny-, till- och ombyggnad av skolor ges bolaget i uppdrag att:

Projektera och uppföra en ny idrottshall vid sandbäcksskolan som ska vara
inflyttningsklar senast 2020-08-31 samt utföra om- och tillbyggnad av
sandbäcksskolan som ska vara inflyttningsklar senast 2o2'J,-o8-ol, till en total
årshyra om 4 817 tkr,
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Projektera och uppföra en ny idrottshall vid Skogsborgsskolan som ska vara

inflyttningsklar senast 2O21,-O8-OL, till en årshyra om 2 735 tkr,

2t8
Projektera och uppföra en ny idrottshall och en ny skolbyggnad på Norr som
ska vara inflyttningsklara senast 2O22-O8-OL samt en ny idrottshall och en ny

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

total årshyra om 37 000 tkr.
9. Utifrån övergripande plan med budget 2O2O-2O22, och som utgångspunkt för
Katrineholms Fastighet AB:s hyresbelastning av kommunen2020, fastställs ramen

för

KFAB

så 3 500

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

hyresramen är självkostnadsprincipen. Effekterna är inarbetade i övergripande plan

med budget 202O-2022.
10. Kommunfullmäktige uppdrar åt KFAB att verka för att Kommunens bostadsplanering ska

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

sitt dotterbolag, Katrineholms lndustrihus AB, fortsätta verka för att stimulera
ge

nomföra ndet av

nä

ringslivssatsni nga r i kom m u nen.

Då jag inte fick gehör

Tony Rosendahl

(V)

för mitt yrkande reserverar jag mig mot beslutet.

Katrineholm
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Vi reserverar oss

till förmån för egen budget i punkt

1.

Övergripande plan med budget 2020.

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

Er beteckning

Kommunstyrelsens kansli
Axel Stenbeck

Kommunstyrelsen

Återremiss - Övergripande plan med budget 20202022
Förvaltningens förslag till beslut
1. Övergripande plan med budget 2020-2022 för Katrineholms kommun fastställs enligt
upprättat förslag.
2. Ingå borgen såsom för egen skuld för Katrineholms Fastighetsbolag AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 2 100 miljoner kronor, jämte
därpå löpande ränta och kostnader. En borgensavgift om 0,3 procent tas ut på
utestående borgensbelopp.
3. Ingå borgen såsom för egen skuld för Katrineholms Industrihus AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 150 miljoner kronor, jämte
därpå löpande ränta och kostnader. En borgensavgift om 0,3 procent tas ut på
utestående borgensbelopp.
4. Ingå borgen såsom för egen skuld för Katrineholm Vatten och Avfall AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 650 miljoner kronor, jämte
därpå löpande ränta och kostnader. En borgensavgift om 0,3 procent tas ut på
utestående borgensbelopp.
5. Nämnderna senast i februari 2020 upprätta budget- och planeringsdokument i
enlighet med kommunfullmäktiges beslut om övergripande plan med budget.
6. Kommunfullmäktige uppdrar till nämnder att verkställa investeringar enligt
investeringsbudgeten 2020 med plan för 2021-2022. Omprioriteringar får beslutas
av respektive nämnd avseende investeringar understigande en miljon kronor.
Gällande omprioriteringar över en miljon kronor ska kommunstyrelsen höras.
7. Kommunfullmäktige uppdrar till Katrineholms Fastighet AB att verkställa
investeringar enligt budget för fastighetsinvesteringar 2020 med plan 2021-2022.
Vad gäller ny-, till- och ombyggnad av skolor ges bolaget i uppdrag att:





projektera och uppföra en ny idrottshall vid Sandbäcksskolan som ska vara
inflyttningsklar senast 2020-08-31 samt utföra om- och tillbyggnad av
Sandbäcksskolan som ska vara inflyttningsklar senast 2021-08-01, till en total
årshyra om 4 817 tkr,
projektera och uppföra en ny idrottshall vid Skogsborgsskolan som ska vara
inflyttningsklar senast 2021-08-01, till en årshyra om 2 735 tkr,
projektera och uppföra en ny idrottshall och en ny skolbyggnad på Norr som
ska vara inflyttningsklara senast 2022-08-01 samt en ny idrottshall och en ny

KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress:
Telefon: 0150-570 04
E-post:Axel.Stenbeck@katrineholm.se
Telefax:

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se
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skolbyggnad vid Järven som ska vara inflyttningsklara senast 2023-08-01, till en
total årshyra om 37 000 tkr.
8. Utifrån övergripande plan med budget 2020-2022, och som utgångspunkt för
Katrineholms Fastighet AB:s hyresbelastning av kommunen 2020, fastställs ramen
för KFAB till 239 020 tkr, med en uttalad målsättning att utföra en effektiv förvaltning
så 3 500 tkr kan återlämnas i hyresreduktion vid årets slut. Utgångspunkten för
hyresramen är självkostnadsprincipen. Effekterna är inarbetade i övergripande plan
med budget 2020-2022.
9. Kommunfullmäktige uppdrar åt Katrineholms Fastighetsbolag AB att främst genom
sitt dotterbolag, Katrineholms Industrihus AB, fortsätta verka för att stimulera
genomförandet av näringslivssatsningar i kommunen.

Sammanfattning av ärendet
Återremissen
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 18 november återremiiterades förslag till
övergripande plan med budget 2020-2022 (undantaget beslut om skattesats) med
motiveringen att investering av ny ishall (projekt Backavallen i investeringslistan) inte
ansågs vara tillräckligt berett. Ärendet har, i enlighet med återremissen, kompletterats
med ytterligare underlag gällande ny ishall som omfattar finansiering, presentation,
teknikval, utformning och användning.
Beslutspunkt om skattesats är borttagen då beslut fattades vid fullmäktige den 18
november. Beslutspunkt fem har korrigerats för nämnderna att fatta beslut om budget
från december 2019 till februari 2020. I övrigt är beslutsformuleringarna och budgeten
densamma.
Övergripande plan med budget 2020-2022
Mot bakgrund av kommunstyrelsens planeringsdirektiv har kommunstyrelsen, nämnder
och bolag lämnat underlag för övergripande plan med budget 2020-2022. Detta har
vägts samman mot kommunens ekonomiska förutsättningar och resulterat i ett
gemensamt förslag till övergripande plan med budget för 2020-2022 från
Socialdemokraterna och Moderaterna.
Föreslagna förändringar av taxor och avgifter behandlades som separata ärenden vid
fullmäktige i november.
Med utgångspunkt från kommunens ekonomiska läge har återhållsamhet avseende
verksamhetskostnader även återspeglats i kommunens förväntningar gentemot
Katrineholms Fastigheter AB. Det innebär att;
 kommunen anger en ram för vilken bolaget får belasta kommunen i sin
hyressättning,
 en målsättning att bolaget ska sträva efter att arbeta effektivt med
verksamhetskostnaderna så att en hyresreduktion kan återlämnas till
kommunen vid årets slut,
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Tjänsteskrivelse
Kommunledningsförvaltningen

3 (3)

Datum

Vår beteckning

2019-11-19

KS/2019:287 - 042

Kommunstyrelsens kansli



en förväntan om att bolaget, via sitt dotterbolag Katrineholms Industrihus AB,
ska verka för att stimulera näringslivssatsningar i kommunen.

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

Ärendets handlingar



Övergripande plan med budget 2020-2022 med bilaga 1-4
Bilaga – underlag ny ishall

Göran Dahlström (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder och bolag
Akten

Christer Sundqvist (M)
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande
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Offensivt & försiktigt
Övergripande plan med budget 2020-2022
Kommunstyrelsen 2019-11-27, § 194
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Offensivt & försiktigt
När vi nu i Katrineholms kommun lägger fram
budget för kommande år, gör vi det i ett läge med
många osäkra signaler. Det gäller både konjunkturutvecklingen och vilket stöd vi kan räkna med från
staten. Sveriges kommuner och regioner står inför
en situation som vi aldrig tidigare har varit i, med de
åtaganden som följer av den demografiska
utvecklingen framöver, exempelvis behov av nya
äldreboenden och skolor. I det läget behöver
kommunsektorn ett rejält handtag från staten.
För att kunna klara finansieringen av välfärden,
krävs både att vi i kommuner och regioner är
återhållsamma och håller i ekonomin, men också en
statlig resursförstärkning.
I Katrineholms kommun hanterar vi i budgetarbetet
även att vi i dagsläget har verksamheter som inte är
i ekonomisk balans, främst socialnämnden. Kravet
på socialnämnden är tydligt att inom två år arbeta
bort sitt underskott. Tills dess måste vi ta höjd i det
budgeterade resultatet för att kunna möta ett
fortsatt högt kostnadsläge. Vi gör också en bred
satsning på att öka vägarna till egen försörjning, ett
viktigt fokusområde för hela den kommunala
organisationen. Det handlar om att stötta fler
katrineholmare att komma in på arbetsmarknaden,
och att bygga på med kompetens där det behövs för
att möta arbetsmarknadens behov.
Mycket går fantastiskt bra för Katrineholms
kommun. Befolkningen växer och bostadsbyggandet
utvecklas väldigt positivt. Nya företag har kommit in
och samtal förs med en rad ytterligare företag som
är intresserade av etablering i Katrineholm. Intresset
är så stort att vi nu tar fram en ny markstrategi,
både när det gäller användning av tillgängliga
markresurser och för ytterligare markinköp.
Det känns också väldigt roligt att det nya moderna
äldreboendet Dufvegården kommer att stå
inflyttningsklart i slutet av nästa år. Genom
Dufvegården öppnas möjligheter att modernisera
och se över strukturen för övriga boendeplatser
inom vård och omsorg. Snart kommer även de
planerade nya skolorna börja byggas, samtidigt som
det målmedvetna arbetet för ökad studiero och
högre betyg i skolan fortsätter. Parallellt måste vi
fokusera ännu mer på att behålla och locka
kompetens till de kommunala verksamheterna.

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

Göran Dahlström (S)
Kommunstyrelsens ordförande

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

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

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

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

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

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

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

Organisationsöversikt
Kommunkoncernen

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

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

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

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

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

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

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

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

Budget
2019

Prognos
2020

Effekt
(tkr)

Prognos
2021

Prognos
2022

1 975

1 965

1 961

-386

1 973

424

439

867

445

462

Grundskola 1-6

2 386

2 442

3 950

2 523

2 611

Grundskola 7-9

1 228

1 279

3 899

1 276

1 290

Grundskola

4 038

4 160

8 716

4 244

4 363

Gymnasieskola*

1 294

1 275

-1 108

1 296

1 291

Skola

7 297

7 385

7 221

7 513

7 629

65-79 år

5 848

5 908

1 204

5 991

5 999

80-89 år

1 723

1 705

-2 137

1 756

1 826

420

434

4 348

422

411

Förskoleklass

90-w år
Äldreomsorg
TOTALT

7 991

8 047

3 416

8 169

8 236

15 288

15 443

10 637

15 682

15 865

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

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

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

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

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

Avsatta medel, prognos 2020

Belopp
(mnkr)

RUR

17,0

Integrationsfonden

27,3

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

Nämnd Avser

Varav beslut i budget 2020

2,0 VIAN

Yrkesvux Katrineholm

varav beslut i budget 2020

2,5 KS

Satsning kompetensförsörjning

0,6 KS

Kommungemensamma personalsociala aktiviteter

varav beslut i budget 2020
Tillväxtfrämjande medel

35,3

Totalt

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

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

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

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

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

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

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

 Fler unga entreprenörer

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

 Ökad övergång från försörjningsstöd till egen
försörjning
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 Fler arbetstillfällen
 Ökad sysselsättning

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

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

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

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

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

En stark & trygg skola för
bättre kunskaper

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

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

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

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

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

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

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

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

Resultatmål enligt kommunplanen
 Trygg och utvecklande förskoleverksamhet

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

 Fler elever ska klara målen i grundskolan och nå
höga resultat

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

 Fler elever ska klara målen i gymnasieskolan och
nå höga resultat

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

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

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

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

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

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

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

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

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

46

Hållbar miljö

Mekan för att förhindra att föroreningar når sjön
Näsnaren

Minskad klimatpåverkan
 Påbörja arbete med klimatanpassningsplan

 Fortsatt arbete med inventering av enskilda
avlopp

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Utveckla det strategiska arbetet med kompetensförsörjningsplaner kopplat till planeringsarbetet

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

 Intensifierat samarbete med universitet och
högskolor

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

 Ökat stöd till nya chefer genom förstärkt
introduktion och mentorskap

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

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

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

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

Budget
2020

Plan
2021

Plan
2022

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

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

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

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

-2 160 885

-2 252 027

-2 271 509

-2 311 785

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

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

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

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

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

Summa finansiering

2 182 754

2 302 062

2 270 008

2 306 648

21 869

50 035

-1 501

-5 137

Belopp i tkr

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

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

1,00%

2,20%

-0,06%

-0,21%

21 863

22 921

23 390

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

Investeringskostnad
Mål Kat

KS/KLF

7

Benämning
Digitalisering, ekonomi- och
4 upphandlingsavdelningen

KS/KLF

7

4 Utveckling av personalsystem

KS/KLF

2-4, 7

4 Utbyggnad av trådlöst nätverk

1 500

1 500

1 500

KS/KLF

2-4, 7

4 Årliga nätverksinvesteringar

1 000

1 000

1 000

KS/KLF

1-4, 7

1 IT/informationssäkerhet

300

KS/KLF

7

4 Arbetsmiljöåtgärder och inventarier

450

KS/KLF

7

4 Digitalisering

Summa kommunledningsförvaltningen

2020

2021

Driftkonsekvenser
2020

2021

500

2022

-100

-100

-100

-100

300

2 000
5 000

3 550

KS/KLF

2

4 Gröna Kulle fasadrenovering

KS/KLF

2

4 Arrendebostad, nytt tak

KS/KLF

2

4 Stadsparken scen belysning

KS/KLF

6

3 St Djulö bergvärme

1 000

KS/KLF

5

4 St Djulö utemiljö

1 200

KS/KLF

2, 4

1 000

KS/KLF

7

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

KS/KLF

2

KS/KLF
KS/KLF

2 500

0

1 200
500
150

10

130

2

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

150

1

4 Maistro, Fettavskiljare

500

Summa kommunägda fastigheter

2022

500

1 280

150

150

4 700

650

75
200

0

10

0

250

10

10

500

5

5

11

-67

5

5

KS/SBF

1

5 Nya informationsplatser/skyltar

KS/SBF

1

5 Åtgärder enligt parkeringsstrategi

KS/SBF
KS/SBF

1
1-2,
4-7

KS/SBF

2

1 Tillgänglighetsåtgärder

250

150

KS/SBF

2

4 Övriga investeringar

200

200

KS/SBF

2

5 Belysning

1 000

1 000

10

10

10

KS/SBF

2

5 Bievägen, Norra stadsdelen

500

4 000

15

15

15

KS/SBF

2

5 Cirkulationsplats Rv 52/Värmbolsvägen

50

25

15

KS/SBF

2

5 Eriksbergsvägen/Kyrkogårdsvägen

KS/SBF

2

5 Gator

KS/SBF

2

5 Nya Stråket

KS/SBF

2

5 Trafiksäkerhetsåtgärder

KS/SBF

2

5 Köpmangatan gångfartsområde

KS/SBF

2

5 Ny park på Norr (Park 2030)

KS/SBF

2

5 Sveaparken

KS/SBF

2

5 Vasavägen Oppundav-Skogsborgsg

KS/SBF

2

5 Värmbolsvägen-Dalvägen

KS/SBF

2

5 Åtgärder enligt hastighetsplanen

KS/SBF

2

5 Resecentrum

KS/SBF

2

5 Attraktiva parker

500

1 000

KS/SBF

2

5 Belysning cykelbana till Forssjö

200

3 000

KS/SBF

2

5 Cykelbana i Forssjö längs riksvägen

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

56

300

100

5 000

500
1 000

10 000

15

200

500

500

5 000

250

1 000

120

110

90

25

25

3 500
500
1 000

5 000

4 000

60

90

2 000

10

20

2 000
250

700

10
20

20

40

50

500

1 250

28

50
Belopp i tkr
Nämnd

Investeringskostnad
Mål Kat

KS/SBF

2

Benämning
Cirkulationsplats
5 Vingåkersvägen/Västgötagatan

2020

KS/SBF

6

4 Åtgärder enligt dagvattenstrategin

KS/SBF

6

5 GC-väg Nävertorpsgatan

KS/SBF

6

5 Kollektivtrafikåtgärder

KS/SBF

6

KS/SBF
KS/SBF

2021

Driftkonsekvenser

2022

2020

2021

2022

4 000
500

500
10

10

375

375

375

8

8

8

5 Åtgärder enligt GC-plan

250

1 000

2 250

10

10

10

6

5 Åtgärder vid nya Järvenområdet

750

1 100

15

15

15

6

5 Åtgärder enligt grönplan

KS/SBF

5

5 Aktivitetsparker i kransorterna

350

KS/SBF

5

5 Attraktiva gångstråk

500

500

10

10

KS/SBF

5

5 Åtgärder enligt Djulögruppen

500

500

5

5

KS/SBF

5

4 Begravningsplats husdjur

400

1 500

1 000

2 000
40

Summa samhällsbyggnadsförvaltningen

21 285

22 600

34 925

464

499

264

Investeringsram kommunstyrelsen

27 565

30 850

38 075

464

409

164

KS/SBF

1

6 Exploatering

18 000

20 000

20 000

KS/SBF

1

6 Exploatering Luvsjön 4

25 000

5 000

KS/SBF

1

6 Exploatering Finntorp/Lövåsen

20 000

10 000

10 000

KS/SBF

1

6 Exploatering Lövåsen omr.

10 000

10 000

5 000

KS/SBF

1

6 Exploatering Uppsala

15 000

5 000

5 000

KS/SBF

1

6 Exploatering Kerstinboda

10 000

5 000

5 000

KS/SBF

1

6 Exploatering KLC-Laggarhult

10 000

5 000

KS/SBF

1

6 Markreserv

100

0

0

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

100

30 000

30 000

128 000

95 000

50 000

2 750

500

1 500

1 500

1 500

BIN

3, 7

1 Idrottshall Sandbäcken

500

BIN

3, 7

500

BIN

1, 3

1 Idrottshall Skogsborg
Gymnasieskola - inventarier och teknisk
4 utrustning

1 000

BIN

1, 3

1 Flytt VF-programmet

1 650

BIN

1, 3

1 FT-programmet

BIN

1, 3

1 Linden - upprustning av kök

400

BIN

1, 3, 5

4 Gemensamma verksamheter

300

300

BIN

1, 3, 5

4 Upprustning idrottshallar
Oförutsedda investeringar och
4 myndighetskrav

300

300

300

1 000

1 000

1 630

780

BIN

3

BIN

3, 7

1 1:1 satsning år 1-9

BIN

1, 3

4 Inventarier ny skola 7-9

28 300

BIN

1, 3

12 300

BIN

3, 7

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

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

500

500

500

3 000

5 000

6 000

1 500

3 000

3 000

9 450

57 980

13 880

0

0

0

456

456

456

84

84

84

150

150

84

84

84

138

39

594

645

606
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Belopp i tkr
Nämnd

Investeringskostnad
Mål Kat

Benämning

2020

2

4 Offentlig konst

KULN

2

4 Konstnärlig utsmyckning Dufvegården

KULN

2, 5

KULN

2, 5

KULN

2, 5

KULN

2, 5

KULN

2, 5

KULN

2, 5

KULN

5

4 Konstinköp

KULN

5

4 Oförutsedda investeringar

KULN

5

4 Bibliotekshyllor

KULN

5

4 Kompletterande ljud och ljus Perrongen

150

KULN

5

4 Kompletteringar Black Box

700

KULN

5

4 Belysning Konsthallen

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

Investeringsram kulturnämnden
STN

7

STN

1-7

STN

2

STN

2, 5-6

STN

2, 6

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

500

2021

KULN

500

Driftkonsekvenser

2022

375
2 350
1 650
300

300
300

100

300

300

500

500

1 100

1 100

220
4 175

4 070

6 400

0

950

500

500

-5

2 000

1 500

1 500

0

0

-550

-1 605

350
5 300

1 500

-5

600

2

5 Väginvesteringar

7 700

7 700

7 700

STN

2, 6

5 El och belysning

1 000

1 000

1 000

STN

2, 5

4 Friluftsbad

50

100

100

STN

2, 6

4 Parker och grönytor

500

500

500

STN

6

4 Trädprojekt

300

300

STN

5

1 Lekplatser och parkutrustning

600

600

STN

6

4 Växthus, teknik och utrustning

400

400

STN

2

4 Bevattning

150

150

STN

2, 5, 7

200

200

STN

5

STN

5

4 Sportutrustning

STN

5

STN

2

STN

2, 5-6

4 Fastigheter
Brandskyddsarbete utförande och
1 mjukvara
Dammängen motocross
1 avloppsanläggning

STN

2, 5

STN

5

4 Projekt Backavallen

STN

5

4 Discgolfbana

STN

2, 5-6

STN

2, 5

1 Jordvallstorp renovering

200

STN

2, 5

4 Krämbolsstugan

100

STN

2, 5

4 Oxvandringen Björkvik

100

STN

2, 5

4 Sköldinge idrottsplats

STN

2, 5

4 Stalls backe duschar

75

STN

2, 5

4 Strångsjö idrottsplats

100

600

200

1,4 Simhallen
700

100

270

75

700

700

700

3 300

100

100

90

250

4 Dammängen skytte, byggnader
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2022

250

STN

1,4 Djulö, camping, kanotklubb

2021

2 650

4 Dagvattenåtgärder

4 Digitalisering

2020

500

100
76 000

39 300

500

100
600

100

100
50

100

-75

52
Belopp i tkr
Nämnd
STN
STN

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

2020
100

2021

Driftkonsekvenser

2022

100

100

100

100

2, 3

1 Trygghetsbelysning fastigheter

STN

2, 5

4 Tennishallen fasadmålning

STN

3-4, 6

4 Storköksutrustning

STN

3-4, 6

4 Måltidsmiljö

STN

4

4 Packbord höj- och sänkbara

50

STN

3

4 Städvagnar förskolan

50

50

50

STN

3

4 Städmaskiner

300

300

300

STN

5

4 Stadsparken el

99 150

57 500

18 175

100

100

100

2020

2021

2022

8

8

508

-542

-1 597

0

0

0

400

20

20

480
1 700
200

175

Investeringsram service- och tekniknämnden

3

SOCN

7

SOCN

7

4 Möbler och inventarier
Digitalisering och utveckling av
4 datorprogram

400

400

400

SOCN

7

1 Arbetsmiljö SOCN

300

300

300

SOCN

7

4 Nytt verksamhetssystem

100

1 500

500

900

2 300

1 300

7 000

7 000

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

4, 2

4 Lyftmotorer och laddare Dufvegården

VON

4, 2

4 Spolos Dufvegården

1 000

10

10

VON

4, 2

4 Diskdesinfektorer Dufvegården

200

10

10

VON

4

4 Sängar och madrasser

200

200

200

VON

4

1 Person-taklyftar, befintliga boenden

200

200

200

15

15

15

VON

4

1 Diskdesinfektor, befintliga boenden

100

100

100

5

5

5

VON

2

4 Möbler

500

500

VON

4

1 Medicinskåp

400

400

400

VON

4

1 Brandsäkerhet

200

200

200

VON

4

4 Ny teknik

400

400

400

VON

7

4 Arbetsmiljöåtgärder

400

400

VON

4

1 Aktskåp

325

VON

4

4 Ny gruppbostad

700
11 125

9 400

2 400

20

60

60

Summa total investering

152 959

162 745

80 836

1 076

11

-1 289

Summa total exploatering

128 000

95 000

50 000

100

0

0

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

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

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

Kat

Investering
2020

Investering
2021

Investering
2022

Hyresökning Hyresökning Hyresökning
2020
2021
2022

2

6 800

8 900

215

635

3

800

200

39

48

9 100

1 149
1 176
2 325
143
36

1 149
-615
788
114
78

385
1 068
114
78

1 600

350

234

208

305

305

2
2

35 500
35 500

2
2

11 000
18 600
1 750
1 200

2

2 000

2
2
2
2
2
2

4 300

2

30 000

30 000

917

2 442

1 458

2
2

4 000
0
40 300

29 700

1 667

941

64 250

485 600

127
2 107
3 985

4 840

27 676

500
1 000

500
1 000

1 500

500
1 000
800
2 300

1 500

334
115
33
482

115
230
40
385

115
230
32
377

2

0
0

7 200
7 200

2 500
2 500

100
100

468
468

631
631

2

0

400

400

165

26

52

2

700

103

50

1

230 500
165 000
35 000
10 000
43 500

2

2

1 700

400

700

200
2 300

200
1 000

1 000

265 000
1 500

2

2
2

1 600

2

54

67

13
281

13
143

26
145

90

20 735
188

98

857

2
1
1
1
1

12 299
9 225
1 358
417
1 578

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

450
450
1 700
1 000

343
1 290
256
60
258
18

153
21 075
186
95
258
350

75
172
136
70
350

54
Förv
STN

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

Kat
1
1

Div 200 totalt

Förv
VON

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

Kat
2

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

Investering
2021

Investering
2022

Hyresökning Hyresökning Hyresökning
2020
2021
2022

1 000

1 000

107

60

70

250
7 450

13 700

3 700

12
710

12
961

626

86 450

375 950

503 850

9 173

28 658

30 696

Investering
2020

Investering
2021

Investering
2022

Hyresökning Hyresökning Hyresökning
2020
2021
2022

10 000

2

Div 200 + div 100 totalt

Förv

Investering
2020

1 853

10 000

3 000
3 000

0

0

95
1 948

95
95

96 450

378 950

503 850

9 173

30 606

30 791

Investering
2020

0

Investering
2021

3 000
3 000

Investering
2022

3 000
3 000

Hyresökning Hyresökning Hyresökning
2020
2021
2022

0

0
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Resultaträkning
Utfall
2018

Budget
2019

Budget
2020

Plan
2021

Plan
2022

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

562 470
-2 653 067
-56 036

1 563 076
-3 670 960
-67 825

1 463 759
-3 641 447
-78 134

1 473 410
-3 742 953
-84 359

1 478 036
-3 824 842
-86 303

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

-2 146 633

-2 175 709

-2 255 822

-2 353 902

-2 433 109

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

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

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

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

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

RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER

1 713

21 869

50 035

-1 501

-5 137

Extraordinära intäkter/kostnader
Periodiseringsfond och uppskjuten skatt
ÅRETS RESULTAT

0
0
1 713

0
0
21 869

0
0
50 035

0
0
-1 501

0
0
-5 137

21 387

21 863

22 921

23 390

24 145

Belopp i tkr

Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Kommunal fastighetsavgift
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING
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Balansräkning
Utfall
2018

Belopp i tkr

Budget
2019

Budget
2020

Plan
2021

Plan
2022

942 890 1 035 982 1 110 807 1 189 194

1 183 727

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

90 793
1 033 683

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

650 826

SUMMA TILLGÅNGAR

1 684 509

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

249 646

249 646

81 177
1 264 904

249 646

249 646

1 371 837 1 444 518 1 521 461

1 514 550

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

732 567
1 713
17 000
751 280

723 048
21 869
17 000
761 917

744 917
50 035
17 000
811 952

794 952
-1 501
17 000
810 451

793 451
-5 137
17 000
805 314

AVSÄTTNINGAR
SUMMA AVSÄTTNINGAR

205 870

220 686

239 009

260 120

282 383

SKULDER
SUMMA SKULDER

727 360

362 424

393 980

452 278

429 208

1 684 510

1 345 028 1 444 941 1 522 849

1 516 905

550 472
1 893 735
1 067 052

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

507 403
2 907 411
1 181 081

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland
skulderna eller avsättningarna
Övriga ansvarsförbindelser
Leasing och hyror
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Kassaflödesanalys
Belopp i tkr
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat
Justering för av- och nedskrivningar
Justering för gjorda avsättningar
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital
Ökning-/minskning+ kortfristiga fordringar
Ökning-/minskning+ förråd och varulager
Ökning+/minskning- kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Investering- i materiella anläggningstillgångar
Investering- exploatering
Investering i pågående projekt
Ökning - av finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Summa likvida medel vid årets slut
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Utfall
2018

Budget
2019

Budget
2020

Plan
2021

Plan
2022

1 713
56 036
21 327
0
79 076

21 869
67 825
21 305
0
110 998

50 035
78 134
18 323
0
146 492

-1 501
84 359
21 111
0
103 969

-5 137
86 303
22 263
0
103 429

-83 050
1 269
202 549
199 844

0
0
0
110 998

0
0
0
146 492

0
0
0
103 969

0
0
0
103 429

-112 301
0

0
-66 025
-70 000

0
-152 959
-128 000

0
-162 745
-95 000

0
-80 836
-50 000

-15 388
-24
-127 714

-136 025

-280 959

-257 745

-130 836

1 784

0

0

0

0

73 914
80 598
154 512

-25 027
154 512
129 485

-134 467
129 485
-4 982

-153 776
-4 982
-158 758

-27 407
-158 758
-186 165

58

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

Uppdrag till vård- och omsorgsnämnden att i
samråd med KFAB planera för utveckling av
boendeplatser för personer med behov av
omsorg och stöd. Utgångspunkten är det finns
behov av att ta ett helhetsgrepp utifrån kommande
behov av boendeplatser samt de möjligheter som
skapas genom Dufvegården, ett nytt särskilt boende
för äldre med 96 platser som öppnar vid årsskiftet
2020/2021. I uppdraget ingår både att göra löpande
anpassningar utifrån aktuella behov och att planera
långsiktigt för modernisering och effektivisering av
strukturen när det gäller boendeformer utifrån
kommande behov. I de fall det bedöms motiverat
ska alternativa användningsområden för hela eller
delar av befintliga boenden belysas. Uppdraget ska
återrapporteras senast i september 2020 inför
beredningen av övergripande plan med budget 20212023.
Uppdrag till vård- och omsorgsnämnden att se
över hyrorna och inrätta ett kommunalt
bostadstillägg inom området funktionsstöd.
I uppdraget ingår dels att utforma regelverk för ett
kommunalt bostadstillägg riktat till boende i gruppeller servicebostad, dels att se över hyresstrukturen
för de berörda boendeformerna. Uppdraget ska
återrapporteras senast i september 2020 inför
beredningen av övergripande plan med budget 20212023.
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Bilagor
Bilaga 1: Ekonomi- och upphandlingsavdelningens förteckning över genomförda
ramjusteringar under beredningsprocessen
Utgångspunkten är den beslutade ramen enligt övergripande plan med budget 2019-2021 KF 2018-11-19
§147
Övergripande politisk ledning 2019
Tekniska justeringar
Kapitaltjänstkostnader 2018
EU-val 2019
Utbildning nya förtroendevalda 2019
Justering politikerarvoden
Kapitaltjänstkostnader halvår 2019
Kompensation ökade hyror 2020
Kapitaltjänstkostnader 2020
Justeringar under den politiska beredningen
Aktuell ram 2020
varav Kommunfullmäktige
varav Revision
varav Överförmyndaren
varav Valnämnden

-12 271

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

-838 787

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

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

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

200
-590
-1 856
600
-2 101
-230

60
Kapitaltjänstkostnader halvår 2019
Lönekompensation 2020
Justering kollektivtrafik
Kompensation ökade hyror 2020
Driftkonsekvenser av investeringar 2020
Kapitaltjänstkostnader 2020
Justeringar under den politiska beredningen
Budgetramjustering
Bidrag Triangelgården
Aktuell ram 2020
varav Kommuncentrala
varav Kommunledningsförvaltning inkl Näringsliv
varav Samhällsbyggnadsförvaltning
varav Kommunstyrelsens medel till förfogande
Avsatta medel från integrationsfonden 2020
Satsning kompetensförsörjning
Kommungemensamma personalsociala aktiviteter
Totala medel 2020
Kulturnämnden 2019
Tekniska justeringar
Kapitaltjänstkostnader 2018
Kompensation ökade hyror 2019
Justering politikerarvoden
Kapitaltjänstkostnader halvår 2019
Lönekompensation 2020
Kompensation ökade hyror 2020
Kapitaltjänstkostnader 2020
Justeringar under den politiska beredningen
Budgetramjustering
Lyckliga Gatorna, tillfällig ramförstärkning
Ungdomsverksamhet, tillfällig ramförstärkning
Aktuell ram 2020
Bygg- och miljönämnden 2019
Tekniska justeringar
Justering politikerarvoden
Justeringar under den politiska beredningen
Aktuell ram 2020
Service- och tekniknämnden 2019
Tekniska justeringar
Kapitaltjänstkostnader 2018
Hyresuppräkning 2019, flytt STN-VON
Lönekompensation 2019, flytt STN -VON
Hyresuppräkning 2019, flytt STN-BIN
Lönekompensation 2019, flytt STN -BIN
Kompensation ökade hyror 2019
Borttag hyresbidrag idrottens hus
Justering politikerarvoden
Kapitaltjänstkostnader halvår 2019
Lönekompensation 2020
Lönekompensation 2020, flytt STN -VON
Lönekompensation 2020, flytt STN -BIN
Kompensation ökade hyror 2020

-3 614
-1 877
-1 000
-297
-156
-9 378
2 600
-600
-200 281
-14 208
-117 312
-65 761
-3 000
-2 500
-600
-203 381
-37 638
208
-1 513
-5
-639
-404
-189
-872
600
-2 000
-500
-42 952
-529
-5
-534
-102 772
-1 931
44
288
102
731
-625
252
-14
-1 240
-2 285
228
551
-416
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Hyresuppräkning 2020, flytt STN-VON
Hyresuppräkning 2020, flytt STN-BIN
Driftkonsekvenser av tidigare års investeringar
Driftkonsekvenser av investeringar 2020
Kapitaltjänstkostnader 2020
Justeringar under den politiska beredningen
Budgetramjustering
Aktuell ram 2020
Socialnämnden 2019
Tekniska justeringar
Justering tillfällig ramförstärkning 2019
Kapitaltjänstkostnader 2018
Möbler och inventarier ny våning
Arbetsmiljöåtgärder
Kompensation ökade hyror 2019
Justering politikerarvoden
Kapitaltjänstkostnader halvår 2019
Lönekompensation 2020
Kompensation ökade hyror 2020
Kapitaltjänstkostnader 2020
Justeringar under den politiska beredningen
Tillfällig ramförstärkning 2020
Aktuell ram 2020
Viadidaktnämnden 2019
Tekniska justeringar
Justering tillfällig ramförstärkning medfinansiering yrkesvux 2019
Justering tillfällig ramförstärkning resursförstärkning insatser egen försörjning
Justering yrkesvux Vingåker
Kapitaltjänstkostnader 2018
Kompensation ökade hyror 2019
Justering politikerarvoden
Kapitaltjänstkostnader halvår 2019
Ramökning inkl lönekompensation Katrineholm (varav -1055 tkr avser feriearbete)
Ramökning inkl lönekompensation Vingåker (varav -500 tkr avser feriearbete)
Kompensation ökade hyror 2020
Driftkonsekvenser av investeringar 2020
Kapitaltjänstkostnader 2020
Justeringar under den politiska beredningen
Arbetsmarknadsåtgärder, tillfällig ramförstärkning två år
Aktuell ram 2020
Avsatta medel från integrationsfonden 2020
Yrkesvux Katrineholm
Totala medel 2020
Vård- och omsorgsnämnden 2019
Tekniska justeringar
Justering tillfällig ramförstärkning 2019
Resursfördelningsmodell justering tillfällig förstärkning 2019
Effekter resursfördelningsmodell 2020
Kapitaltjänstkostnader 2018
Hyresuppräkning 2019, flytt STN-VON
Lönekompensation 2019, flytt STN -VON
Kompensation ökade hyror 2019
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35
65
-410
-916
-5 287
1 700
-111 900
-180 468
3 000
-213
80
100
-893
-15
249
-1 623
-1 360
-164
-10 000
-191 307
-62 543
2 000
2 000
-24
-42
-304
-5
20
-1 814
-702
-176
-84
-40
-3 000
-64 714
-2 000
-66 714
-711 875
18 000
-2 000
-3 416
-215
-44
-288
-3 520

62
Justering politikerarvoden
Kapitaltjänstkostnader halvår 2019
Lönekompensation 2020
Lönekompensation 2020, flytt STN -VON
Kompensation ökade hyror 2020
Hyresuppräkning 2020, flytt STN-VON
Driftkonsekvenser av investeringar 2020
Kapitaltjänstkostnader 2020
Justeringar under den politiska beredningen
Ramförstärkning VON
Aktuell ram 2020

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

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

-32 020
-790

-32 810

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

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

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

0
-45 446
33 951

1 395
2 002
4 000
-5 309

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

11 495
0

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

0
-1 176
-410
1 586
0

Personalomkostnadspålägg och semesterlöneskuld
Förändring PO och semesterlöneskuld
Aktuellt budgeterat belopp 2020

91 245
2 130
93 375

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

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

67 712
25 448
93 160
-67 825

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

Finansiering, utdelningar mm

11 236

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

590
-240
1 500
700
-800
800
13 786

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

18 075
-8 167
9 908

Statsbidrag för minskad segregation
Justering enligt statsbudget
Aktuellt budgeterat belopp 2020

5 000
3 000
8 000

TOTALT

50 035

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

22 921
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Bilaga 2: Volymutveckling
Kommunstyrelsen
Utfall
2018

Utfall
delår
2019

Prognos
2019

Prognos
2020

Antal leverantörsfakturor

77 577

37 202

75 000

75 000

Antal lönespecifikationer

70 840

34 797

71 100

71400

Nytt
mått

6

50

Volymmått

Antal fullvärdiga e-tjänster
Antal ärenden hos
konsumentvägledningen

Nytt
mått

Antal företagsbesök enligt
näringslivsrådets
samverkansprogram

Nytt
mått

155

59

200

100

220

100

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

Volymmått

Utfall
2018

Utfall
delår
2019

Antal barn i förskola inkl.
pedagogisk omsorg

1 891

2 001

1 965

1 950

Antal elever i grundskola

3 933

4 037

3 959

4 160

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

Utfall
delår
2019

Prognos
2019

Prognos
2020

Antal inkomna
bygglovsansökningar

302

163

280

280

Antal strandskyddsärenden

18

7

8

10

156

65

140

160

Antal ansökningar om
förhandsbesked om
bygglov

3

0

2

2

Antal antagna detaljplaner

5

4

12

11

Volymmått

Prognos
2020

Tillsynsuppdrag
miljöskydd

98

67

160

160

Tillsynsuppdrag
hälsoskydd

119

43

100

100

Tillsynsuppdrag livsmedel

289

111

289

289

Inkomna avloppsansökningar

142

89

200

200

2 167

1 375

2 200

2 200

86

82

79

1 365

1 364

1 405

1 441

1 247

Utfall
2018

Prognos
2019

ingår
ovan

1 217

Bygg- och miljönämnden

Antal anmälningsärenden,
icke lovpliktiga åtgärder

Bildningsnämnden

Antal elever i
grundsärskola

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

1 246

1 275

45

53

48

ingår
ovan

681

686

700

700

26

26

27

30

703

713

720

730

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

Antal miljö- och hälsoskyddsärenden totalt

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

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

Utfall
delår
2019

Prognos
2019

Prognos
2020

Beviljade projekt- och
arrangemangsbidrag

24

23

30

40

Beviljade ungdomsbidrag
”Snabba stålar”

11

3

15

15

259 698

119 871

260 000

260 000

Antal besökare i
konsthallen

18 306

13 916

23 000

25 000

Utlån av e-media

8 784

4 542

11 000

11 000

6,2

3,38

6,0

6,0

varav lån per invånare på
huvudbiblioteket

62%

60 %

60%

60 %

varav lån per invånare på
skolbibliotek/filial

38%

40 %

40%

40 %

75 833

35 427

75 000

75 000

Volymmått

Antal besökare på
Kulturhuset Ängeln

Utlån per invånare

Antal besökare på
Perrongen, Lokstallet

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

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

Utfall
delår
2019

Prognos
2019

Prognos
2020

79 437

26 263

89 000

130 000

76 200

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

Socialnämnden

Utfall
2018

126 915

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

150 000

145 000

Utfall
2018

Utfall
delår
2019

Prognos
2019

Prognos
2020

Antal hushåll som beviljats ekonomiskt bistånd,
genomsnitt per månad

599

597

597

575

Antal ensamkommande
barn och unga

49

45

35

20

Antal utnyttjade vårddygn
i familjehem, ensamkommande barn och unga

14 944

6 660

12 000

5 500

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

4 571

1 207

4 000

1 800

Antal utnyttjade vårddygn
i familjehem, barn och
unga exkl ensamkommande

24 078

13 078

26 000

27 000

6 649

2 664

6 000

5 000

Volymmått

64

64

70

70

31 770

14 906

32 000

32 000

Drift/underhåll av
kilometer GC-vägar

23,2

23,7

23,7

Drift/underhåll av
kilometer gatuvägar

168,1

168,1

168,1

Antal lunchportioner
förskola

280 224

152 285

280 000

300 000

Antal lunchportioner
grundskola

626 287

240 065

670 000

600 000

Antal lunchportioner
Duveholmsgymnasiet och
KTC

149 599

65 875

150 000

150 000

Antal utnyttjade vårddygn
på institution, barn och
unga exkl ensamkommande

Antal dagsportioner
särskilt boende för äldre

131 332

63 204

130 000

130 000

Antal utnyttjade vårddygn
på institution, vuxna

7 690

3 569

7 000

5 500

Antal portioner matlåda
äldreomsorg

39 374

21 692

40 000

43 000

Antal utnyttjade vårddygn
på Vårnäs, öppet intag

1 238

967

1 300

1 300

723

690

705

695

81

63

100

100

Nytt
mått

6

125

71

Asfaltsbeläggning, antal
kvadratmeter

Antal inkommande samtal
per dag i växeln
Antal bilar inom
bilsamordningen

120

123

130

125

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

15
140

140

66

Volymmått
Antal sociala kontrakt
Antal stadigvarande
serveringstillstånd

Utfall
2018

Utfall
delår
2019

Prognos
2019

Prognos
2020

94

91

90

90

30

30

35

32

Antal inkomna
aktualiseringar

4 314

2 348

5 000

5 000

Antal startade utredningar

2 005

951

2 200

2 000

Antal avslutade
utredningar

1 940

1 012

2 000

1 500

Antal pågående
utredningar

449

354

450

500

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

Viadidaktnämnden
Utfall
2018

Utfall
delår
2019

Prognos
2019

Prognos
2020

Producerade
verksamhetspoäng
gymnasial nivå

407 000

192 125

360 000

340 000

Producerade
verksamhetspoäng
grundläggande nivå

160 000

89 303

160 000

160 000

3 300

1 541

2 500

2 500

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

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

550

500

Antal studerande inom
samhällsorientering,
genomsnitt per månad

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

300

275

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

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

200

200

Volymmått

Producerade
verksamhetspoäng
särskild utbildning för
vuxna

Utfall
delår
2019

Prognos
2019

Prognos
2020

Antal mottagna
ungdomar som faller
under aktivitetsansvaret

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

150

200

Antal deltagare i
arbetsmarknadsåtgärd
i Katrineholm anvisade
av socialförvaltningen

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

500

600

Antal deltagare i
arbetsmarknadsåtgärd
i Katrineholm anvisade
av Arbetsförmedlingen

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

70

70

Antal ungdomar 16-25
år från Katrineholm på
Viadidakt ungdomstorg

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

110

110

Antal feriearbetare i
Katrineholm

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

310

300

Volymmått

Utfall
2018

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

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

Vård- och omsorgsnämnden
Utfall
2018

Utfall
delår
2019

Prognos
2019

Prognos
2020

Utförda hemtjänsttimmar
per månad, intern regi

15 480

14 592

15 000

15 500

Utförda hemtjänsttimmar
per månad, extern regi

6 179

6 984

7 000

7 500

Volymmått

Personlig assistans
beviljad enligt
socialförsäkringsbalken,
internt utförd

7 535

8 216

8 300

8 300

Personlig assistans
beviljad enligt
socialförsäkringsbalken,
externt utförd

11 663

11 909

12 010

12 200

Personlig assistans enligt
LSS, internt utförd

718

642

650

650

Personlig assistans enligt
LSS, externt utförd

6 156

6 490

6 500

6 500

Belagda platser på LSSboende

138

144

145

145

Externa placeringar LSS

5

6

6

6

237

245

250

255

1 333

1 351

1 350

1 350

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

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

38 | Övergripande plan med budget 2020-2022 Katrineholms kommun

Utfall
2018

Utfall
delår
2019

Prognos
2019

Prognos
2020

Antal aktuella ärenden

597

690

690

700

varav godmanskap

385

383

383

varav förvaltarskap

79

74

74

varav ensamkommande
barn

18

29

15

Volymmått

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

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

Övergripande
mål

Resultatmål

Indikatorer

Källa

Period

Tillväxt, fler
jobb & ökad
egen
försörjning

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

Invånare totalt, antal per 31 dec

Kolada/SCB (per 31 dec)

Årlig

Förändring antal invånare sedan
föregående år (%)

Kolada/SCB (per 31 dec)

Årlig

Invånare, antal per 1 nov

SCB

Årlig

Invånare, antal kvartal

SCB

Delår

Företagarnas sammanfattande omdöme
om kommunen enligt Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv

Årlig

Företagarnas helhetsbedömning av
servicen i myndighetsutövningen (NKI)

Kolada/SKL Insikt

Årlig

Kundnöjdhet avseende lokaler som KIAB
tillhandahåller (NKI)

KIAB

Vart
tredje år
(2019)

Växande och breddat
näringsliv
KS

Nyregistrerade företag, antal

Nyföretagarcentrum/
Bolagsverket

Delår

Nyregistrerade företag, antal per 1000
invånare

Kolada/Bolagsverket,
Nyföretagarcentrum

Årlig

Fler unga entreprenörer
KS, BIN, VIAN

Elever som driver UF-företag (%)

Ung Företagsamhet
Södermanland, BIF

Årlig
(läsår)

Företagsamhet bland unga (%)

Svenskt Näringsliv/UC AB

Årlig

Fler arbetstillfällen
KS

Förvärvsarbetande dagbefolkning

Kolada/SCB

Årlig

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

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

Kolada/SCB

Årlig

Praktikanter i kommunala verksamheter,
antal

Viadidakt (Accorda)

Delår

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

Kolada/SCB

Årlig

Arbetslöshet 16-64 år (%)

Arbetsförmedlingens
månadsstatistik

Delår

Förbättrat företagsklimat
KS, BMN, STN, KIAB
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Övergripande
mål

Attraktiva
boende- &
livsmiljöer

Resultatmål

Indikatorer

Källa

Period

Ökad övergång från
försörjningsstöd till egen
försörjning
VIAN, SOCN

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

Viadidakt

Delår

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

Viadidakt

Delår

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

Kolada/SOC

Årlig

Hushåll med utbetalt försörjningsstöd,
antal per månad

SOC

Delår

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

SOC

Delår

Minskade kostnader för
utbetalt försörjningsstöd
SOCN

Utbetalt försörjningsstöd totalt (mnkr)

SOC

Delår

Utbetalt försörjningsstöd per hushåll (kr)

SOC

Delår

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

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

SBF

Årlig

Färdigställda bostäder i nybyggda småhus,
antal

SCB

Delår

Färdigställda bostäder i nybyggda
flerbostadshus, antal

SCB

Delår

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

SCB

Årlig

Invånarnas bedömning av tryggheten i
kommunen

Polisens trygghetsundersökning, alt. SCB
medborgarundersökning

Jämna år

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

Liv & Hälsa ung

Vart
tredje år
(2020)

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

Liv & Hälsa ung

Vart
tredje år
(2020)

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

Liv & Hälsa ung

Vart
tredje år
(2020)

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

Liv & Hälsa ung

Vart
tredje år
(2020)

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

STF

Delår

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

VSR

Delår

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

VSR

Delår

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

VSR

Delår

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

40 | Övergripande plan med budget 2020-2022 Katrineholms kommun

70
Övergripande
mål

Resultatmål

Indikatorer

Källa

Period

Resandet med cykel och till
fots ska öka

Gångtrafik Lövatunneln, antal passager

STF (Infracontrol
cykelbarometer)

Delår

KS, STN

Cykeltrafik Lövatunneln, antal passager

STF (Infracontrol
cykelbarometer)

Delår

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

SBF/Resvaneundersökning

Vart 5:e
år (2020)

Resande med stadstrafiken (buss), antal

Region Sörmland

Delår

Resande med landsbygdstrafiken (buss),
antal

Region Sörmland

Delår

Tågstopp vid Katrineholms Central, antal

Samtrafiken

Årlig

Tågstopp i rusningstid vid Katrineholm
Central, antal

Samtrafiken

Årlig

Andel resor med kollektivtrafik inom
Katrineholms stad (%)

SBF/Resvaneundersökning

Vart 5:e
år (2020)

Asfaltsbeläggning, antal kvadratmeter

STF (även volymmått)

Delår

Drift/underhåll av GC-vägar, antal kilometer

STF (även volymmått)

Delår

Drift/underhåll av gatuvägar, antal
kilometer

STF (även volymmått)

Delår

Säkra GCM-passager i tätorten, andel (%)

Trafikverket NVDB/SBF

Årlig

Alla katrineholmare ska
erbjudas fiberbaserat
bredband senast 2020
KS

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

PTS

Årlig

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

PTS

Årlig

Trygg och utvecklande
förskoleverksamhet
BIN, KULN, STN

Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan,
antal

Kolada/Skolverket

Årlig

Årsarbetare i förskolan med pedagogisk
högskoleexamen, andel (%)

Kolada/SCB och
Skolverket

Årlig

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

BIF

Årlig

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

BIF

Årlig

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

BIF

Årlig

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

BIF

Årlig

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

BIF

Årlig

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

Kolada/Skolverket

Årlig

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

Kolada/Skolverket

Årlig

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

Kolada/Skolverket

Årlig

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

BIF

Årlig

Resandet med buss och tåg
ska öka
KS

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

En stark & trygg
skola för bättre
kunskaper

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

Resultatmål

Indikatorer

Källa

Period

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

Gymnasiefrekvens (%)

Kolada/SCB och
Skolverket

Årlig

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

Kolada/Skolverket

Årlig

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

Kolada/Skolverket

Årlig

Betygspoäng efter avslutad
gymnasieutbildning, kommunala skolor

Kolada/Skolverket

Årlig

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

Kolada/SCB

Årlig

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

BIF

Årlig

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

BIF

Årlig

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

BIF

Årlig

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

BIF

Årlig

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

BIF

Årlig

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

Liv & Hälsa ung

Vart
tredje år
(2020)

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

Viadidakt

Årlig

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

Viadidakt

Årlig

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

Viadidakt

Årlig

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

Kolada/SCB

Årlig

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

Viadidakt (även
volymmått)

Delår

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

Kolada/Socialstyrelsen

Årlig

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

Kolada/Socialstyrelsen

Årlig

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

Kolada/VOF

Årlig

Ökad trygghet i skolan
KS, BIN, STN, KFAB

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

Fler studerande ska klara
målen i kommunal
vuxenutbildning
VIAN

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

Trygg vård &
omsorg

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

Resultatmål

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

Måltiderna inom vård och
omsorg ska utvecklas
STN, VON

Stärkt patientsäkerhet inom
vård och omsorg
VON

Indikatorer

Källa

Period

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

Kolada/SKL

Udda år

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

Kolada/SKL

Udda år

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

Kolada/SKL

Jämna år

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

Kolada/VOF

Årlig

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

Kolada/VOF

Årlig

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

Kolada/Socialstyrelsen

Årlig

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

Kolada/Socialstyrelsen

Årlig

Brukare inom hemtjänsten med
biståndsbeslut om social
samvaro/promenad, andel (%)

VOF

Årlig

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

Kolada/Socialstyrelsen

Årlig

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

Kolada/Socialstyrelsen

Årlig

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

Kolada/VOF

Årlig

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

VOF

Årlig

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

Senior alert/VOF

Årlig

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

Kolada/Socialstyrelsen

Årlig

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

SKL/VOF

Årlig

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

Senior alert/VOF

Årlig
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Övergripande
mål

Resultatmål

Ökad möjlighet till
delaktighet och inflytande
SOCN, VON

Anhörigstödet ska utvecklas
SOCN, VON

Indikatorer

Källa

Period

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

VOF

Årlig

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

Kolada/Socialstyrelsen

Årlig

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

Kolada/Socialstyrelsen

Årlig

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

Kolada/Socialstyrelsen

Årlig

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

Kolada/Socialstyrelsen

Årlig

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

Kolada/SKL

Udda år

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

Kolada/SKL

Udda år

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

Kolada/SKL

Jämna år

Träffar för anhöriga som
socialförvaltningens öppenvårdsavdelning
erbjuder, antal

SOC

Delår

Informationsbesök av socialsekreterare på
förskola och skola, antal

SOC

Årlig

Besök på Familjecentralens öppna förskola,
antal

BIF

Delår

Deltagare i föräldrastödsutbildningar, antal

SOC

Årlig

Deltagartillfällen Lyckliga Gatornas fritidsoch lovverksamhet, antal

KULF (även volymmått)

Delår

Utbildade ANDTS-coacher, antal

KLF

Årlig

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

SOC

Delår

Ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år
efter avslutad utredning eller insats, andel
(%)

Kolada/SOC

Årlig

Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett
år efter avslutad utredning eller insats,
andel (%)

Kolada/SOC

Årlig

Ungdomar som varit placerade någon gång
under gymnasietiden som avslutat
gymnasiet, andel (%)

SOC

Årlig

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

SOC

Årlig

Förslag till indikator gällande anhörigstöd
som vård- och omsorgsförvaltningen erbjuder
kommer att tas fram senare
Förebyggande och tidiga
insatser för barn och unga
ska prioriteras
BIN, KULN, SOCN

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

Resultatmål

Indikatorer

Källa

Period

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

Kolada/SOC

Årlig

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

Personer som deltar i öppna insatser
gällande missbruksvård, antal

SOC

Delår

Kommunens kostnader för
placeringar ska minska
BIN, SOCN, VON

Bildningsnämndens totala kostnader för
placeringar (mnkr)

BIF

Delår

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

VOF

Delår

Socialnämndens totala kostnader för
placeringar (mnkr)

SOC

Delår

Genomsnittlig vårddygnskostnad
socialnämndens institutionsplaceringar av
barn och unga (kr)

SOC

Delår

Genomsnittlig vårddygnskostnad
socialnämndens institutionsplaceringar av
vuxna (kr)

SOC

Delår

Totalt antal vårddygn socialnämndens
institutionsplaceringar avseende barn och
unga

SOC

Delår

Totalt antal vårddygn socialnämndens
institutionsplaceringar avseende vuxna

SOC

Delår

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

SOC

Delår

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

Kolada/Socialstyrelsen

Årlig

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

Kolada/Socialstyrelsen

Årlig

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

Liv & Hälsa ung

Vart
tredje år
(2020)

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

Liv & Hälsa ung

Vart
tredje år
(2020)

Invånare som röker dagligen, andel (%)

Kolada/
Folkhälsomyndigheten
Liv & Hälsa vuxen

Vart
fjärde år
(2021)

Försäljningsställen tobak som fått
tillsynsbesök, andel (%)

SBF, indikatorlabbet,
andtuppföljning.se

Årlig

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

Liv & Hälsa ung

Vart
tredje år
(2020)

Invånare med riskabla alkoholvanor, andel
(%)

Kolada/
Folkhälsomyndigheten
Liv & Hälsa vuxen

Vart
fjärde år
(2021)

Serveringställen alkohol som fått
tillsynsbesök, andel (%)

SOC, indikatorlabbet,
andtuppföljning.se

Årlig

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

Ett rikt kultur-,
idrotts- &
fritidsliv

Resultatmål

Indikatorer

Källa

Period

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

Liv & Hälsa ung

Vart
tredje år
(2020)

Deltagartillfällen Lyckliga Gatornas fritidsoch lovverksamhet, antal

KULF (även volymmått)

Delår

Besök på Perrongen, Lokstallet, antal

KULF (även volymmått)

Delår

Deltagartillfällen kulturförvaltningens
programverksamhet, antal

KULF

Delår

Aktiva låntagare Katrineholms bibliotek,
antal

KULF (KOHA)

Delår

Besökare Konsthallen, antal

KULF (även volymmått)

Delår

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal
per invånare 7-20 år

Kolada/
Riksidrottsförbundet

Årlig

Besökare simhallen, antal

STF (även volymmått)

Delår

Besökare Duveholmshallen, antal

STF (även volymmått)

Delår

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

KULF och STF

Delår

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

KULF

Delår

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

STF

Delår

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

KULF

Delår

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

KULF

Delår

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

KULF

Delår

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

Riksidrottsförbundet/STF

Årlig

Ökad andel miljöfordon i
kommunens verksamheter,
STN, KFAB, KIAB

Miljöbilar i kommunorganisationen, andel
(%)

Kolada/Miljöfordon
Sverige

Årlig

Kommunens förbrukning av fossilt bränsle,
antal liter diesel och bensin

STF

Årlig

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

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

KFAB

Årlig

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

KFAB

Årlig

Installerad effekt för solcellsanläggningar i
kommunen, (MW)

SCB/Energimyndigheten

Årlig

KFAB/KIAB:s totala solelproduktion, (MW)

KFAB/KIAB

Årlig

Fosforhalt i Näsnaren, (mikrogram/liter)

Nyköpingsåns
vattenvårdsförbund

Årlig

Hushåll vars bristfälliga avlopp åtgärdats,
antal

SBF

Årlig

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

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

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

Hållbar miljö

Ökad solelproduktion
KS, BMN, KFAB, KIAB

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

Attraktiv
arbetsgivare &
effektiv
organisation

Resultatmål

Indikatorer

Källa

Period

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

Nedskräpning, (antal skräp/10 m2)

Skräpmätning

Udda år

Nöjdhet besök vid återvinningscentral,
andel (%)

Kolada/Avfall Sverige

Årlig

Nöjdhet tillgänglighet till
återvinningscentral, andel (%)

Kolada/Avfall Sverige

Årlig

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

Areal reservat och biotopskydd, (ha)

SCB

Årlig

Klimatsmartare måltider i
kommunens
måltidsverksamhet STN

Ekologiska livsmedel, andel (%)

STF

Delår

Närproducerade livsmedel, andel (%)

STF

Delår

Livsmedelsinköpens klimatavtryck, (Co2e)

STF

Delår

Påbörjade rekryteringar där tjänsten
tillsatts, andel (%)

KLF (Visma Recruit)

Årlig

Tillsvidareanställda som slutat på egen
begäran, antal

KLF (Personec P utdata)

Delår

Månadsanställda som arbetar heltid, andel
(%)

KLF (Personec P utdata)

Delår

Månadsanställda som arbetar heltid, andel
(%)

Kolada/SKL:s personaloch lönestatistik

Årlig

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

KLF (Personec P utdata)

Årlig

Månadsanställda som fått möjlighet till
studier på arbetstid, antal

KLF (Personec P utdata)

Årlig

Resultat i undersökningen kring hållbart
medarbetarengagemang, HME totalt

Kolada/KLF (medarbetarundersökning)

Udda år

HME delindex motivation

Kolada/KLF (medarbetarundersökning)

Udda år

HME delindex ledarskap

Kolada/KLF (medarbetarundersökning)

Udda år

HME delindex styrning

Kolada/KLF (medarbetarundersökning)

Udda år

Sjukfrånvaro total (%)

KLF (Personec P utdata)

Delår

Sjukfrånvaro total (%)

Kolada/SKL:s personaloch lönestatistik

Årlig

Långtidssjukfrånvaro (mer än 59 dagar)
som andel av total sjukfrånvaro, (%)

Kolada/SKL:s personaloch lönestatistik

Årlig

Andel invånare som får svar på en enkel epostfråga inom en arbetsdag

KKiK

Årlig

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

KKiK

Årlig

Gott bemötande via telefon, andel av
maxpoäng

KKiK

Årlig

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

KLF (enkät till besökare
på webbplatsen)

Årlig

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

KLF

Delår

Besökare som har tillgång till MerÖppet på
Kulturhuset Ängeln, antal

KULF

Delår

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

Ökat
medarbetarengagemang
KS, BIN, KULN, STN, SOCN,
VIAN, VON

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

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

Resultatmål

Indikatorer

Källa

Period

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

KLF/Kontaktcenter

Delår

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

Indikatorer kommer tas fram inom ramen för
Digidel

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

Indikatorer saknas, resultatmålet följs upp
genom redovisning av genomförda aktiviteter

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

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

KLF

Delår

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

Kolada/SCB

Årlig

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

Förändring nettokostnader (%)

KLF

Delår

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

KLF

Delår

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

Kolada/SCB

Årlig

Avskrivningar ska under
mandatperioden inte
överstiga tre procent av
driftbudgeten
KS

Avskrivningar som andel av driftbudget, (%)

SCB/KLF

Delår

Soliditet kommun, (%)

Kolada/SCB

Årlig

Soliditet inkl pensionsåtag. kommun, (%)

Kolada/SCB

Årlig

Soliditet kommunkoncern, (%)

Kolada/SCB

Årlig

Soliditet inkl pensionsåtag.
kommunkoncern, (%)

Kolada/SCB

Årlig

Skulder totalt kommunkoncern, kr/inv

Kolada/SCB

Årlig
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Offensivt & försiktigt
Övergripande plan med budget 2020-2022
Ett axplock ur satsningar och investeringar i
Socialdemokraternas och Moderaternas förslag till kommunfullmäktige

79

Kommunplan 2019-2022
• Sju övergripande mål
Tillväxt, fler jobb och ökad egen försörjning
Attraktiva boende- och livsmiljöer
En stark och trygg skola för bättre kunskaper
Trygg vård och omsorg
Ett rikt kultur-, idrotts- och fritidsliv
Hållbar miljö
Attraktiv arbetsgivare och effektiv organisation

• Resultatmål
• Utredningsuppdrag

Förutsättningar för budgetarbetet
•
•
•
•
•
•

Fortsatt befolkningstillväxt förväntas, ca 275 nya invånare per år
Kommunens kostnader ökar till följd av volymökningar och investeringar i bland annat
nya förskolor, skolor och äldreboende
Osäkerhet när det gäller generella och riktade statsbidrag
Långsiktighet i planeringen är avgörande för att säkerställa en hållbar ekonomi över tid
Det är av stor vikt att hålla i ekonomin och effektivisera nu, för att ha rätt utgångsläge
när volym-/kostnadsökningarna kommer
Utrymme finns för tidsbegränsade satsningar som inte ökar kostnader längre fram
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Tillväxt, fler jobb & ökad egen
försörjning

Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fortsatt befolkningstillväxt
Ytterligare satsningar för god mark- och planberedskap för bostäder, företagsetableringar och
verksamhetslokaler
Uppdrag att intensifiera proaktivt arbete för företagsetableringar och utveckling av
centrumhandeln
Parkeringshus Norr
Destinationsutveckling Katrineholm
Ökat fokus på entreprenörskap och stärkt arbetsmarknadsanknytning i skolan
Arbetsmarknadssatsning för att fler med försörjningsstöd ska komma vidare till egen försörjning
genom coaching, kompetenshöjande insatser och jobb inom kommun och näringsliv
Uppdrag att inrätta ett team för arbetsförmågeutredningar och –bedömningar, i syfte att visa på
möjliga vägar till egen försörjning
Flera projekt och samarbeten för att främja etablering på arbetsmarknaden
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Attraktiva boende& livsmiljöer

Attraktiva boende- & livsmiljöer
•
•
•
•
•
•
•

Aktualitetsprövning av översiktsplanen, uppdatering av bostadsförsörjningsprogrammet samt
digitalisering av kommunens geografiska information
Pågående planarbete för 600 bostäder och uppstart av nya planprocesser för fler bostäder,
företagsetableringar och verksamhetslokaler
Systematiskt trygghetsarbete i samverkan med polisen och beredskap för att sätta in trygghets-/
ordningsvakter
Utveckling av servicepunkter på landsbygden
Fortsatta satsningar på belysning, parker, offentlig konst, lekplatser, friluftsbad och grönytor
Fria bussresor för 65+ även sommaren 2020
Infrastruktursatsningar:


Nya stråket fram till Vasabron



Cirkulationsplats riksväg 52/Värmbolsvägen (gamla Scaniakorset)



Ombyggnation av Vasavägen mellan Oppundavägen-Skogsborgsgatan med planteringar och åtgärder för ökad trafiksäkerhet



Gång- och cykelvägar, bland annat Nävertorpsgatan och vid Järvenskolan



Asfaltering och beläggningsarbeten
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En stark & trygg skola
för bättre kunskaper

En stark & trygg skola för bättre kunskaper
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fortsatt intensivt arbete för att ytterligare höja skolresultaten och för ökad trygghet och studiero
Ramökning bildningsnämnden till följd av uppdaterad resursfördelningsmodell
Nya förskolan Karamellen på Norr öppnas
Om-/tillbyggnation samt ny idrottshall Sandbäcksskolan
Ny idrottshall Skogsborgsskolan
Ombyggnation för flytt av VF-programmet till KTC och för att möta Järvenskolornas lokalbehov
Byggstart nya Järvenskolan och nya grundskolan på Norr
Fortsatt satsning på digitala verktyg 1:1
Fortsatt utveckling av mat, måltidspedagogik och fysisk aktivitet i förskolor och skolor utifrån
måltidspolitiska och idrottspolitiska programmen
Utveckling av metoder och studieformer inom sfi och vuxenutbildning för ökad måluppfyllelse och
genomströmning
Medfinansiering yrkesvux
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Trygg vård & omsorg

Trygg vård & omsorg
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ramökning vård- och omsorgsnämnden till följd av uppdaterad resursfördelningsmodell
Ramförstärkning vård- och omsorgsnämnden
Nya äldreboendet Dufvegården färdigställs
Ny gruppbostad LSS färdigställs
Uppdrag att planera utveckling av boendeplatser för personer med behov av omsorg
Fortsatt utveckling av sociala aktiviteter inom vård och omsorg utifrån brukarnas önskemål
ANDTS-förebyggande insatser (alkohol, narkotika, droger, tobak och spel om pengar)
Normkritiskt och våldsförebyggande arbete inom skolan
Intensifierat arbete mot uppfostringsvåld, våld i nära relationer och hedersrelaterat förtryck
Fortsatt utveckling av behandling på hemmaplan för att minska externa placeringar inom
missbruksvård
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Ett rikt kultur-,
idrotts- & fritidsliv

Ett rikt kultur-, idrotts- & fritidsliv
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Konstnärlig utsmyckning av nya kommunala verksamhetslokaler
Insatser för att locka nya besökare till Konsthallen och den offentliga konsten
Lyckliga Gatorna, fritidsaktiviteter och gatufester
Ungdomsverksamhet
Förverkliga de nya idrottspolitiska och måltidspolitiska programmen
Ny ishall och byte till miljö- och hälsovänligt kylsystem på Backavallen
Planering och byggnation av nya idrottshallar vid Sandbäcksskolan, Skogsborgsskolan,
nya skolan på Norr och nya Järvenskolan
Upprustning av Sköldinge idrottsplats, Strångsjö idrottsplats och Stalls backe
Fortsatt utveckling av Djulöområdet
Inventering av vandringsleder, motionsspår och anläggningar för friluftsliv
Information och marknadsföring kring möjligheter till ett aktivt friluftsliv och en bra fritid
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Hållbar miljö

Hållbar miljö
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Främja utbyggnad av solenergi
Minska fossilberoende transporter
Fortsatt arbete för klimatsmartare måltider
Genomföra sjöreningsprojektet i Öljaren
Anlägga våtmark vid Mejeridiket
Fortsatt arbete med inventering av enskilda avlopp och hästhållningens påverkan på sjöar
och vattendrag
Projekt för effektivare tillsyn av avloppsanläggningar
Omvandling av klippta grönytor till ängsplanteringar
Projektet Lyckliga Skogen i samarbete med Friluftsfrämjandet
Informationsinsatser och skräpmätningar utifrån handlingsplanen mot nedskräpning
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Attraktiv arbetsgivare &
effektiv organisation

Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fortsatta satsningar på kompetensförsörjning och kommungemensamma
personalsociala aktiviteter
Ökat stöd till nya chefer genom förstärkt introduktion och mentorskap
Traineeprogram och ökade möjligheter till karriärutveckling inom kommunen
Stärkt arbete kring värdegrund och medarbetarskap
Minska sjukfrånvaron genom hälsofrämjande och stödjande insatser
Uppdrag att inrätta en kommungemensam reception
Fortsatt digitalisering och automatisering av olika processer,
Utveckling av fler e-tjänster samt arbete för att öka användningen av e-tjänsterna
Utveckling och digitalisering av kommunens geografiska information
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Särskilda uppdrag
•
•
•
•
•
•

Intensifiera det proaktiva arbetet för företagsetableringar och utveckling av
centrumhandeln (KS)
Inrätta en kommungemensam reception (KS i samråd med berörda nämnder)
Inrätta ett team för arbetsförmågeutredningar och –bedömningar (KS i samråd med
berörda nämnder)
Utreda möjliga åtgärder för att motverka att vårdnadshavare anmäler behov av
verksamhet som sedan inte utnyttjas (BIN)
Planera utveckling av boendeplatser för personer med behov av omsorg och stöd (VON)
Inrätta ett kommunalt bostadstillägg och se över hyror inom området funktionsstöd (VON)

Kommunstyrelsens övergripande
uppföljning under 2020
•

Utveckling i Katrineholm, arbetsmarknad och samhällsekonomi. Effekter av åtgärder
för ökad egen försörjning.

•

Förutsättningar för höjd utbildningsnivå, utveckling inom skola och vuxenutbildning

•

Ekonomi i balans
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Övergripande
driftsbudget
2020 med plan
för 2021-2022

Ramförstärkningar
•
•
•
•
•
•
•

Ramförstärkning bildningsnämnden enligt resursfördelningsmodell, 7,2 mnkr
Ramförstärkning vård- och omsorgsnämnden enligt resursfördelningsmodell, 3,4 mnkr
Ramförstärkning vård- och omsorgsnämnden, 11,2 mnkr
Tillfällig ramförstärkning socialnämnden 2020-2021, 10 mnkr per år
Tillfällig ramförstärkning viadidaktnämnden 2020-2021 för arbetsmarknadsåtgärder, 3 mnkr per år
Tillfällig ramförstärkning kulturnämnden 2020 för Lyckliga Gatorna, 2 mnkr
Tillfällig ramförstärkning kulturnämnden 2020 för ungdomsverksamhet, 0,5 mnkr

Medel från integrationsfonden 2020:
• Satsning på kompetensförsörjning, kommunstyrelsen, 2,5 mnkr
• Kommungemensamma personalsociala aktiviteter, kommunstyrelsen, 0,6 mnkr
• Förstärkning yrkesvux, viadidaktnämnden, 2 mnkr
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Belopp i tkr

Ram 2020
inkl int.fond

Skillnad
jämfört
med 2019

11 139

-1,1 mnkr

Övergripande politisk ledning

Troliga
statsbidrag 2020,
ej inräknade

Bildningsnämnden

867 789 +29,0 mnkr

+57-81 mnkr

Kommunstyrelsen

203 381 +12,3 mnkr

+5 mnkr

Kulturnämnden

42 952

+2,8 mnkr

534

+/- 0 mnkr

Service- och tekniknämnden

111 900

+9,1 mnkr

+0,3 mnkr

Socialnämnden

191 307 +10,8 mnkr

+0,2 mnkr

Bygg- och miljönämnden

Viadidaktnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Räddningstjänsten VSR
TOTALT

66 714

+2,2 mnkr

+17-18 mnkr

728 602 +12,7 mnkr

+5-7 mnkr

32 810

+0,8 mnkr

2 257 129 +78,6 mnkr

Investeringar och exploateringar
under 2020
Verksamhetsinvesteringar
Fastighetsinvesteringar
Exploateringar

153 mnkr
96 mnkr
128 mnkr
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Resultat och skattesats 2020
Budgeterat resultat

50 mnkr

KS medel till förfogande

3,0 mnkr

Skattesats

22,12 kr

Beräknat utifrån ett befolkningsunderlag på 34 760 invånare per 1 nov 2019

Resurser att tillgå utöver budgeten
Integrationsfonden

27,3 mnkr

Öronmärkta medel från tidigare års resultat 35,3 mnkr
Resultatutjämningsreserv (RUR)

17,0 mnkr
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Läge för liv & lust
Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för
lärande och företagsamhet. Lust är passion, vilja, ambition. Det är också det lustfyllda – det
vi lever för och det vi lever av – mat, kärlek, arbete, gemenskap, upplevelser. Läget är rätt –
rätt geografiskt och rätt för handling och förändring.

Katrineholms kommun, 641 80 Katrineholm
Telefon 0150-570 00 (vardagar kl 8–17)
katrineholm.se
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Datum

Kommunledningsförvaltningen

Vår beteckning

2019-11-21

Nämndadministrativa avdelningen
Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Axel Stenbeck

Innehållsförteckning bilagor ny ishall –
Projekt Backavallen
•

Bilaga 1, Minnesanteckningar Idrottsstrategiska gruppen 2019-06-12

•

Bilaga 2, Minnesanteckningar Idrottsstrategiska gruppen 2019-08-20

•

Bilaga 3, Minnesanteckningar Idrottsstrategiska gruppen 2019-09-17

•

Bilaga 4, Minnesanteckningar Idrottsstrategiska gruppen 2019-11-06

•

Bilaga 5, Politisk styrgrupp Projekt Backavallen 2019-08-22

•

Bilaga 6, Politisk styrgrupp Projekt Backavallen 2019-09-19

•

Bilaga 7, Politisk styrgrupp Projekt Backavallen 2019-10-03

•

Bilaga 8, Politisk styrgrupp Projekt Backavallen 2019-10-24

•

Bilaga 9, Korta fakta om koldioxidsystem för isbanor februari 2013

•

Bilaga 10, Statusrapport för Backavallens energisystem, 2016-12-16

•

Bilaga 11, Uppföljning av värmepumparnas elförbrukning, 2017-01-30

•

Bilaga 12, Framtidsscenarion för Backavallens energisystem, 2017-08-24

•

Bilaga 13, PM geoteknik, 2019-01-23

•

Bilaga 14, Placeringsscenarion för Backavallens energinav, 2019-09-13

•

Bilaga 15, Förvaltningsdokumentation för brandskydd, 2019-04-05

•

Bilaga 16, Energiberäkning alternativa kylsystem, 2019-09-25

•

Bilaga 17 Förfrågningsunderlag - Backavallen, 2019-07-03

•

Bilaga 18, Utvärderingsdel byggnation av hall, september 2019

•

Bilaga 19, Samarbetsavtal FAS 1, 2019-10-04

•

Bilaga 20, Vision Backavallen, 2019-03-10

•

Bilaga 21, Presentation sammanställning förarbete

Katrineholms kommun
X-förvaltningen
641 80 Katrineholm

Besöksadress:
Telefon:
E-post:
Telefax:

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se
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Service- och teknikförvaltningen
MINNESANTECKNINGAR
2019-06-27

Minnesanteckningar från idrottsstrategiska gruppen
Sammanträdande organ:

Idrottsstrategiska gruppen

Tid:

Onsdag den 12 juni klockan 11:30-13:00

Plats:

Service- och teknikförvaltningen

Närvarande: Anneli Hedberg (S), Helena Gertner (M), Jonas Nilsson (Sörmlandsidrotten), Johanna
Sjörup (DFK Värmbol), Thomas Lövgren (Idrott för alla), Andreas Cervin (KSK), Håkan Stenström
(projektledare), Dennis Carlson (projekt och utvecklingsledare), Magnus Rostedt (projektledare),
Britt Fredriksson (enhetschef), Karin Engvall (avdelningschef), Josefin Lundin (kommunikatör),
Madelene Sönnerfors (sekreterare)
Frånvarande: Joha Frondelius (KD), Sara Benafakir Lund (KAIK)
Dagens möte med idrotsstrategiska gruppen innehåller bara en informationspunkt eftersom det
senare under dagen hålls en presskonferens med anledning av presentationen av majoritetens
klimat- och miljösatsning på Backavallsområdet, projekt Backavallen 2.0.
Anneli Hedberg börjar mötet med att presentera bakgrunden till projektet. Backavallen är en
gammal anläggning med ett kylsystem som bara får användas en säsong till. I kommunplanen
står att kylmedlet ska bytas och att nya omklädningsrum ska byggas. Det finns en projektgrupp
som tagit fram olika alternativ och majoriteten har nu bestämt sig för alternativet med en ny
arena, en isanläggning med väggar och tak. Det är en stor och långvarig investering.
Projektgruppen bestående av Håkan Stenström, Dennis Carlson och Magnus Rostedt tar över
presentationen och berättar utifrån en powerpointpresentation om projektet. I maj 2020 går
tillståndet för den befintliga kylanläggningen ut och tanken är att kylanläggningen ska
konverteras till ett miljö- och hälsovänligt kylmedel. Överskottsvärmen ska tas omhand och
anläggningen ska energioptimeras. Ingen direktverkande el kommer att behöva användas och
energilösningen från Backavallen förs över till Duveholmshallen där också
fjärvärmeanvändningen kan minskas. Gamla utdömda lokaler ska rivas och ett nytt servicehus
ska byggas.
Projektgruppen visar visionsbilder med placering av den nya arenan där den dockas samman
med Fastighetsbyrå arena och cykelstråket flyttas till sidan av området, stenläktaren kommer att
stå kvar men värmeläktaren rivs. Det finns också illustrationer på hur arenan kan komma att se
ut utvändigt och utrymmen invändigt. Tak och väggar kommer att skydda från yttre
väderpåverkan. Belysningen ska vara miljövänlig och energisnål och solceller kommer att täcka
halva arenans tak.
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För att visa merkostnader mot dagens kostnader visas tre olika lösningar, först vald lösning med
tak och väggar, konvertering kyla, servicebyggnad och solceller med en totalkostnad på 115,1
mnkr och årlig merkostnad på 3 mnkr, sedan lösning utan tak och väggar, konvertering kyla och
servicebyggnad med en totalkostnad på 65,7 mnkr och årlig merkostnad på 2,5 mnkr och sist
lösningen med bara en servicebyggnad där totalkostnaden blir 31,3 mnkr och årlig merkostnad
på 1,1 mnkr.
Tidsplan för projektet som sträcker sig från juni 2019 till hösten 2021 redovisas samt
projektgenomförande med projektgrupp, styrgrupp samt referensgrupper.
Avslutningsvis pratar Karin Engvall om att idrottsstrategiska gruppen är en viktig länk mellan
projekt- och styrgrupp och föreningarna. Former för detta behöver arbetas fram.
På kommunens hemsida finns information om projektet: katrineholm.se/projektbackavallen.

Diskussion
•

Mötesplatser för föreningar

•

Hockey och curlingbanan försvinner

•

Öppettider

•

Spretiga entréer till området

•

Om det inte är is i arenan, kan den utnyttjas till annat?

•

Tankar om utveckling, till exempel ett café i anslutning till arenan

Nästa möte
Nästa möte bestäms till 7:e augusti. Kallelse och kalenderbokning skickas ut via mail.
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Minnesanteckningar från idrottsstrategiska gruppen
Sammanträdande organ:
Tid:
Plats:

Idrottsstrategiska gruppen
Tisdag den 20 augusti klockan 18:00-20:20
Service- och teknikförvaltningen, Bryggan

Närvarande: Anneli Hedberg (S), Helena Gertner (M), Joha Frondelius (KD), Andreas Cervin (KSK),
Jonas Nilsson (Sörmlandsidrotten) från klockan 19:00, Thomas Lövgren (Idrott för alla), Dennis
Carlson (tjänsteperson), Karin Engvall (tjänsteperson), Britt Fredriksson (tjänsteperson), Madelene
Sönnerfors (sekreterare).
Frånvarande: Sara Benafakir Lund (KAIK)

Dagordning
Inga synpunkter på dagordningen men punkterna tas upp i en annan ordning än utskickad
dagordning.

Näringslivsgrupp
Thomas informerar om uppstart av näringslivsgrupp som han och Britt sitter med i och där Karin
sitter i styrgruppen. Gruppen kommer att arbeta med idrott- och föreningsturism och verka
bland annat för att få en bättre struktur för samarbete, ge en bättre upplevelse, få fler att välja
Katrineholm och att få med sig företagen. Arbetet kan leda till digitala lösningar som appar eller
portaler. Näringslivsgruppen kommer först att träffas för att göra en nulägesanalys och kommer
sedan löpande att avrapprotera sitt arbete till näringslivsrådet och ISG.
Gruppen bestämmer att avrapporteringen blir en stående punkt på dagordningen.

Idrottspolitiska programmet
Karin informerar om det idrottspolitiska programmet, som gruppen vid föregående möte
diskuterat och tyck till om. Tjänsteskrivelsen till programmet har skickats ut till gruppen och Karin
går igenom de olika remissvaren och vilka ändringar som gjorts i programmet. Hälsa och rörelse
genom hela livet är förlag på överrubrik eller namn till programmet. Programmet har gåtts
igenom med nämndens presidie och skickas ut med kallelse till nämnden på torsdag. Därefter
ska det passera kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för att gälla från nästa år. Under
hösten kan diskussionen börja om förverkligandet av programmet.
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Anderas undrar kring hur konkretiseringen av programmet kommer att ske? Gruppen diskuterar
kring former för beskrivning och redovisning av detta och Anneli ger exempel på
årsredovisningar och budgetdokument där konkretiseringen kan redovisas. Kanske behöver
någon typ av verksamhetsplan tas fram. Första stycket i planen kan förtydligas och ordet
konkretisera kan tas bort för att istället till exempel skriva beskriva istället.

Backavallens projekt
Dennis informerar om projekt Backavallen där arbetet påbörjats och förfrågningsunderlag har
skickats ut (uppdelat i tre, ramavtal för rivning, samverkansentreprenad för islada och
totalentreprenad för omklädningsrum och bandylänga). Anbudstiden är öppen några veckor till.
Det finns rivningslov och kanske kan rivning påbörjas redan nu. Projektgruppen har
projektmöten varje tisdag och bjuder in olika intressenter, för samverkan. Just nu är det mycket
förarbete och praktiska frågor, projektet är ännu i en tidig fas. Nästa vecka är studiebesök i
Vetlanda och Växjö inplanerade. Den 4 september kommer ett informationsmöte att hållas för de
som är berörda av projektet och är på Backavallen. En synpunkt är att det är viktigt att
föreningarna får vara under arbetets gång.

Anläggningar och avtal
Utifrån synpunkter och diskussioner kring anläggningar och avtal ger Dennis gruppen en kort
information om de olika avtal som finns. Det finns ungefär 50 olika avtal, många är gamla och ska
ses över. Avtalen ser olika ut beroende på att förutsättningarna är olika. Gruppen diskuterar
kring att denna typ av frågor är något som gruppen kan arbeta med och hur man kan fånga upp
synpunkter och möta upp föreningarna. Förslag om någon typ av kommunikationsplan och
vikten av transparens. Det är viktigt att det är rättvist för alla. Det behövs en struktur för
föreningslivet, hur och vart de ska vända sig. Samt en samsyn från kommunen och
föreningsrepresentanterna kring kommunikation.
Andreas redovisar ett exempel på brev till föreningar, där inkomna svar syftar till att ge en
strukturerad lista med information om föreningarna. Britt svarar att denna typ av information till
stor del redan samlas in av föreningskonsulenterna. I anslutning till denna fråga diskuterar
gruppen kring vinsten av samarbete och samsyn, det finns ingen som har någon sammanhållen
information om föreningarna. Till exempel Sörmlandsidrotten och föreningskonsultenterna har
olika information/vetskap om föreningarna och många vinster skulle kunna göras som skulle
gynna föreningarna, exempelvis vid bidragsansökning.
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Planering av höstens arbete och starta igång
arbetsgrupper/arbetsområden i ISG
•

Uppdrag att ta fram förslag på hur ett årshjul ska se ut (Jonas och Britt)
-Hur ska dialogen (struktur) mellan föreningsrepresentanter och föreningarna se ut

•

Presentation av föreningsuppgifter- vad finns i registren om föreningarna och hur ser
föreningsbidragsprocessen (Britt, föreningskonsulenterna bjuds in)

Budget 2020, förslag på nya taxor och avgifter
Karin redovisar förslag på nya taxor och avgifter där förvaltningen föreslår en generell
prishöjning. Den bruttolista som skickas från förvaltningen till nämnden vill gruppen se och
bestämmer att den ska ligga med som en punkt och visas vid nästa möte. (Kallelsen som skickas till
nämndens sammanträde skickas också till ISG)

Ersättare för föreningsrepresentant
Johanna Sjörup, föreningsrepresentant från DFK Värmbol har avsagt sig sitt uppdrag i gruppen.
En ersättare för Johanna behöver väljas och för att behålla balansen med lika många kvinnliga
och manliga representanter enas gruppen om att platsen ska ersättas av en kvinna.
Föreningsrepresentanterna tar med sig frågan.

Nästa möte
Nästa möte är 17 september
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Minnesanteckningar från idrottsstrategiska gruppen
Sammanträdande organ:
Tid:
Plats:

Idrottsstrategiska gruppen
Tisdag den 17 september klockan 18:00-20:20
Service- och teknikförvaltningen, Bryggan

Närvarande: Anneli Hedberg (S), Helena Gertner (M), Joha Frondelius (KD), Jonas Nilsson
(Sörmlandsidrotten), Lotta Nilsson (Katrineholmsgymnasterna), Sara Benafakir Lund (KAIK),
Thomas Lövgren (Idrott för alla), Dennis Carlson (tjänsteperson), Britt Fredriksson (tjänsteperson),
föreningskonsulenter Elin Seger Nikolai och Emmie Jivemark, Madelene Sönnerfors (sekreterare).
Frånvarande: Andreas Cervin (KSK) och Karin Engvall (tjänsteperson)
Välkommen Lotta
Ny föreningsrepresentant, Lotta Nilsson från Katrineholmsgymnasterna hälsas välkommen.
Gruppen diskuterar kring vad gruppens syfte är och vad som ska gå genom
föreningsrepresentanterna. Gruppen har ännu inte riktigt hittat formen men förhoppningen är
att årshjulet ska kunna sätta tydligare ramar.
Information om processen kring service- och tekniknämnden föreningsbidrag
Föreningskonsulenterna Elin Seger Nikolai och Emmie Jivemark från föreningsservice informerar
om processen kring föreningsbidrag. Elin och Emmie har arbetat som föreningskonsulenter i
ungefär ett år och den bidragsmodell de arbetar med har man använt i tre år. Bidragsgivningen
utgår från tre regelverk och det finns ungefär 200 bidragsberättigade föreningar i kommunen
varav 95 ligger inom service- och tekniknämndens ansvarsområde.
Föreningarnas ansökningar ska vara inlämnade i slutet av september, sedan följer bidragsdialog
och i december tas beslut om bidrag för kommande år. En processkartläggningskarta över året
visar de olika stegen i bidragsprocessen för föreningarna, föreningsservice och övriga inblandade
aktörer.
Gruppen får information om målsättning, förutsättningar och fördelning. En värderingsnyckel
med utgångspunkt i det idrottspolitiska programmet har tagits fram för att fördela bidragen.
Ansökan görs digitalt och gruppen får se hur ansökan ser ut. Därefter visas sammanställningar av
önskemål och de beviljade bidragen 2018. Ansökan kommer att kompetteras med en ruta för att
kryssa i om registreutdrag och föreningskonsulenterna konstaterar att de ofta får påminna
föreningarna om att ansöka.
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Gruppen diskurerar kring skillnader i bidragen och fördelningsnycken, där den gamla
utbetalningsmodellen till viss del fortfarande ligger med i beslutet. Även hur ansökningarna
skrivs kan ha betydelse för hur svaren värderas. För att kunna göra en mer objektiv bedömning
vid bidragsgivningen nämns samarbete med Sörmlandsidrotten som en del att utveckla.
Årshjul, lägesrapport (Jonas och Britt)
Jonas och Britt har haft ett första möte med föreningsservice för att börja ta fram ett utkast till ett
årshjul. Det kommer att vara ett komplext arbete där flera olika årshjul ska sammanlänkas till ett
gemensamt på ett överskådligt sätt, för att föreningarna lätt ska kunna använda hjulet. Det är
många aspekter som ska tas omhand. Arbetsmaterialet av ett påbörjat årshjul visas där det finns
tankar om att dela upp det som måste göras och det som är frivilligt, vem som gör vad och det
som är löpande under året.
Reflektioner kring årshjulet är att kommunens bugetprocess finns med på något sätt. Gruppen
tittar på årshjulet ”plandisc” som kan vara ett alternativ.
Taxor och avgifter, nytt förslag inför 2020 (sidan 21: Hyror och avgifter 2020)
För information till föreningarna visas det förslag som beslutats på service- och tekniknämnden
när det gäller hyror och avgifter. Gruppen diskuterar kring höjningarna och får se exempel på
vad höjningarna kan ge för skillnader för olika föreningar. Diskussionen fortsäter kring bokningar
av lokaler, balansen mellan externa och interna bokningar, hur bokningarna prioriteras, hur tider
kan frigöras och om nybyggda hallar kommer att ge högre hyror.
Aktuellt från gruppen idrott & föreningsturism (Thomas och Britt)
Gruppen har haft ett möte än så länge och syftet till nästa möte är för gruppen att prata ihop sig,
ta fram en strategi för det fortsatta arbetet och informationsinsamling. Vilka aktörer ska vara
med, vilka områden ska det gälla? När det gäller turism, vad är det som gör Katrineholm unikt
och vad kommer att kunna locka fler externa besök (ishallen?) och hur kan man ta hand om de
som redan är här på bästa sätt? Allt ska i slutändan samlas i en app eller på en hemsida.
Aktuellt från projekt Backavallen (Dennis)
Projektgruppen har haft fem möten och styrgruppen ska ha sitt andra möte. Förarbeten ska
påbörjas med bland annat ledningsarbete. Genom en översiktskarta över området visar Dennis
hur det från måndag kommer att vara avstängt dagtid genom området. Det kommer att finnas
skyltar med vägvisning uppsatta. Information om avstängningen har skickats ut till berörda. Fram
till vecka 41 kommer grävarbeten att göras och sedan blir det ett uppehåll när isen på
bandyplanen ska spolas upp. Värmeläktaren kommer att rivas och en bussficka kommer att
användas för cykel och mopedparkering. Anbudstiden för projektet gick ut i fredags och i mars
ska byggarbetet påbörjas. Diskussion kring de föreningar som kan komma att bildas i samband
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med ishallen, vilka önskemål eller behov kan de ha. Föreningarnas behov i ishallen kan komma
att förändras.
Övriga frågor
Till nästa möte föreslår Anneli att Johanna Karlsson, aktivitetssamordnare på Lyckliga Gatorna
bjuds in för att berätta om verksamheten. Anneli informerar om att diskussion kring
trångboddhet för boulen, gymnastiken och tennisen har påbörjats. Det är klart med ny
förvaltningschef för service- och teknikförvaltningen samt kulturförvaltningen. Rickard Bardun
börjar sin nya tjänst i början av december.
Lotta frågar om det finns någon som har det övergripande ansvaret i kommunen för de nya
idrottshallar som byggs? Någon som ser till både skolan och föreningarnas behov.
Anneli tar med sig frågan och återrapporterar.
Nästa möte
Två av föreningsrepresentanterna har inte möjlighet att komma på mötet i oktober. Därför
bestäms att mötet flyttas till ett annat datum. Karin meddelar nytt datum.
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Minnesanteckningar från idrottsstrategiska gruppen
Sammanträdande organ:
Tid:
Plats:

Idrottsstrategiska gruppen
Onsdag den 6 november klockan 18:00-20:20
Service- och teknikförvaltningen, Bryggan

Närvarande: Anneli Hedberg (S), Helena Gertner (M), Joha Frondelius (KD), Andreas Cervin (KSK),
Jonas Nilsson (Sörmlandsidrotten), Lotta Nilsson (Katrineholmsgymnasterna), Sara Benafakir
Lund (KAIK) från kl 19:00, Thomas Lövgren (Idrott för alla), Dennis Carlson (tjänsteperson), Karin
Engvall (tjänsteperson) Britt Fredriksson (tjänsteperson), Madelene Sönnerfors (sekreterare).

Information
Informationspunkten om lyckliga gatorna med aktivitetssamordnare Johanna Karlsson utgår
och läggs till nästa sammanträde.

Workshop
Gruppen arbetar i workshopform och alla skriver ned sina egna uppfattningar på postitlappar
om gruppens syfte grupperat utifrån tre områden, uppdrag, styrande principer & värderingar
samt vision, mål & resultat.
-Uppdrag vilket uppdrag har den idrottsstrategiska gruppen? Utifrån postitlapparna
identifieras fyra olika grupper inom området.
-Gruppens arbete ligger på en strategisk nivå
-Vi är strukturerade och genomförande
-Förverkliga idrottspolitiska programmet
-Vi stöttar samverkan och skapar förutsättningar mellan föreningsliv, idrottsliv, näringsliv med
kommunen
-Styrande principer och värderingar vilka principer och värderingar är särskilt viktiga för den
idrottsstrategiska gruppen? Utifrån postitlapparna identifieras tre olika grupper inom
området.
-Går detta går i linje med målen i IPP?
-Alla ska med- vi tänker på Katrineholms bästa och har respekt för varandra-förening och
kommun, förening och näringsliv
-Vi underlättar för och stöttar föreningsliv och ideella
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-Vision/mål/resultat vilken skillnad gör den idrottsstrategiska gruppen? Vad kan vi
åstadkomma? Utifrån postitlapparna identifieras tre olika grupper inom området.
-”Katrineholmsmodellen” tar form, det är attraktivt att bo och leva här, vi blir årets idrottsstad och
är en förebild
-Ökad folkhälsa
-Föreningarna är välmående, antal utövare öka; så många som möjligt, så länge som möjligt
Idrottspolitiska programmet (IPP) är antaget
-Vilken roll och vilket ansvar har den idrottsstrategiska gruppen?
-Vilka områden ska idrottsstrategiska gruppen fokusera på och jobba med under 2020?
Karin presenterar IPP kort och diskussionen utgår sedan från det som står om ISG i
programmet: ”En idrottsstrategisk grupp (ISG) bestående av politiker, tjänstepersoner,
representanter från Katrineholms föreningsliv samt Sörmlandsidrotten rapporterar till och
samarbetar med service- och tekniknämnden. Uppdraget är att vara sammanhållande och
samverkar för att planera i arbetat med planering och prioritering bland de åtgärder som ska
genomföras och följas upp utifrån det idrottspolitiska programmet.”
Gruppen diskuterar ISGs roll, vad som ska göras och hur, för att nå målen i IPP. Hur ska
resultatet mätas och följas upp? En nulägesanalys (över föreningarna) föreslås eller att
målområdena ska stå med i ISGs mötesdagordning. Går det att ta fram en sammanställning
över hur föreningslivet mår? Karin tar med sig frågan, det finns frågor i föreningarnas
bidragsdialoger där denna typ av frågor ställs. Gruppen bestämmer att ett ifyllbart dokument
med alla målområden ska tas fram för gruppens medlemmar att fylla i. Karin ansvarar för
framtagandet av dokumentet.
Årshjul, lägesrapport
Jonas, Britt och föreningsservice har arbetat fram ett förslag på årshjul som de visar.
Årshjulet är färgmarkerat utifrån kommunen, föreningarna och Sörmlandsidrottens olika
aktiviteter. Årshjulet visar vad som ska göras, vad föreningarna ska tänka på samt löpnade
uppgifter under året.
Förslag
-länk till kalender
-länkar till lathundar, mallar och kontakter
-var ska kalendern ligga?
Årshjulet skickas ut på remiss till gruppen till nästa möte.
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MINNESANTECKNINGAR
2019-11-06

Aktuellt från gruppen idrott & föreningsturism
Thomas berättar att gruppen har haft två möten, och arbetat däremellan för att göra en
nulägesanalys. På fredag har gruppen möte med styrgruppen där de ska redovisa förslag på
organisation, evenemangsstrategi, samt olika verktyg. Gruppen har tittat på andra strategiska
orter som till exempel Skara, Kalmar och Eskilstuna.
Övriga frågor
•

Aktuellt från projekt Backavallen

Dennis informerar om att ledningsflyttningen är färdig, issäsongen har börjat och avtal för
ishallen med Tegelstaden är skrivet. Fram till nyår pågår projekteringsarbete.
-Referensgrupp med föreningsrepresentanter ska tas fram för att föreningslivet ska kunna ha
insyn och vara delaktiga i byggnationen av den nya ishallen.
Det finns redan en referensgrupp med personal och tanken är att personal och
föreningsgruppen ska träffas samtidigt. Jonas får i uppdrag att se efter om det finns
intresserade representanter från de direkt berörda föreningarna och rapporterar sedan till
Dennis. Eventuellt blir det två föreningsrepresentanter samt Jonas från Sörmlandsidrotten.
•

Återkoppling, fråga om kommunalt övergripande ansvar för nya idrottshallar

Anneli informerar att Gunnar Berglund från kommunledningsförvaltningen ansvarar för att
hålla ihop helheten och det också finns en grupp för detta arbete där förvaltningen är
representerad.
•

Övrig information-idrottshallar

Anneli informerar om att det i budgeten som ska beslutas på Kommunfullmäktige finns
förslag om att KFAB får i uppdrag att bygga fyra nya fullstora idrottshallar vid
Sandbäcksskolan, Skogsborgsskolan, nya skolan på Norr och nya Järvenskolan.
•

Nästa möte, 3 december klockan 18:00-20:00
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BACKAVALLEN POLITISKT
STYRGRUPPSMÖTE
Datum

1 (2)
Vår beteckning

2019-08-22

Projekt Backavallen
Politiskt styrgruppsmöte nr 1
Datum: 2019-08-22
Plats: AVA-huset, Trädgårdsgatan 1

Närvarande
Tjänstemän
Håkan Stenström, Projektledare SBF
Dennis Carlsson, Utvecklingsledare, STF
Politisk styrgrupp
Anneli Hedberg (S) STN
Helena Gärtner (M) STN
Joha Frondelius (KD) STN
1. Mötets öppnade
2. Föregående protokoll
3. Projektstatus
a. Projektorganisation, projektgrupp, referensgrupper
Projektgrupp
Håkan Stenström (SBF), projektledare
Dennis Carlson (STF)
Magnus Rostedt (STF)
Styrgrupp ledning
Johnny Ljung (SBF), ordförande
Sari Eriksson (KLF)
Karin Engvall (SBF)
Politisk styrgrupp
Anneli Hedberg (S) STN
Helena Gärtner (M) STN
Joha Frondelius (KD) STN

b. Projektstatus nuläge
Uppstart höst 2019:
-Rivningslov inlämnat för värmeläktare
-Befintlig fjärrvärme flyttas (Tekniska verken). Interna värmerör och
elkablar flyttas innan rivning kan utföras av värmeläktaren.
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Datum

2 (2)
Vår beteckning

2019-08-22

c. Kommande aktiviteter i projektet
Säkerhet, -genomfart genom området stängs av under hela
byggtiden
d. Inköpsplanering/upphandling
Se tidplan.
Planerade upphandlingsformer
 Samverkansentreprenad -konvertering/hall 2020. Sista
anbudsdag är 13 september.
 Rivning -ramavtal 2019
 Omklädningsrumsbyggnad -planeras ev som
totalentreprenad 2021.
e. Tidplan

f. Hur hanteras ordinarie verksamhet under projekttiden
Så långt det är möjligt styra ersättningslokaler/förvaring till
Västgötagatan 18.
4. Ekonomi
Inget nytt.

5. Risklista
a. Upphandling
6. Övriga frågor
Dessa möte dokumenteras och skickas ut med mail till gruppens deltagare.

Håkan Stenström

KATRINEHOLMS KOMMUN
641 80 Katrineholm

Besöksadress:
Telefon:
E-post:
Telefax:

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se

106
BACKAVALLEN POLITISKT
STYRGRUPPSMÖTE
Datum

1 (3)
Vår beteckning

2019-09-19

Projekt Backavallen
Politiskt styrgruppsmöte nr 2
Datum: 2019-09-19
Plats: AVA-huset, Trädgårdsgatan 1

Närvarande
Tjänstemän
Håkan Stenström, Projektledare SBF
Dennis Carlsson, Utvecklingsledare, STF
Politisk styrgrupp
Anneli Hedberg (S) STN
Helena Gärtner (M) STN
Joha Frondelius (KD) STN
1. Mötets öppnade
2. Föregående protokoll
3. Projektstatus
a. Projektorganisation, projektgrupp, referensgrupper
Projektgrupp
Håkan Stenström (SBF), projektledare
Dennis Carlson (STF)
Magnus Rostedt (STF)
Styrgrupp ledning
Johnny Ljung (SBF), ordförande
Sari Eriksson (KLF)
Karin Engvall (SBF)
Politisk styrgrupp
Anneli Hedberg (S) STN
Helena Gärtner (M) STN frånvarande 2019-09-19
Joha Frondelius (KD) STN

b. Projektstatus nuläge
Uppstart höst 2019:
-Rivningslov inlämnat för värmeläktare, och är godkänt. Beställt av
PEAB till att utföra rivningen. Vissa delar exv. läktarsektioner kan
komma att återanvändas.
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2019-09-19
-Befintlig fjärrvärme flyttas (Tekniska verken). Interna värmerör och
elkablar flyttas innan rivning kan utföras av värmeläktaren.
Uppstart måndag 23 september. Inkoppling av intern värme
planeras till 11 oktober. Då kommer värme att saknas i lokaler och
duschar. Information kommer att gå ut.
c. Kommande aktiviteter i projektet
Säkerhet, -genomfart genom området stängs av under hela
byggtiden. Information har gått ut i olika sociala medier. Mailutskick
till skolor. Informationsskyltar sätts upp.
d. Inköpsplanering/upphandling
Se tidplan.
Planerade upphandlingsformer
 Samverkansentreprenad -konvertering/hall 2020. Sista
anbudsdag är 13 september. Utvärdering av inkomna
anbud pågår.
 Rivning -ramavtal 2019
 Omklädningsrumsbyggnad -planeras ev som
totalentreprenad 2021.
e. Tidplan

f. Hur hanteras ordinarie verksamhet under projekttiden
Så långt det är möjligt styra ersättningslokaler/förvaring till
Västgötagatan 18. Medarbetare på Backavallen har röjt ur
plåtgarage som ska rivas.
g.

4. Ekonomi
a. Bidragsrupp startad med Linda Aldebert, Kjell Dävelid, Elin
Selig och Håkan. En ansökan inlämnad.
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2019-09-19
b. Konstnärlig utsmyckning hanteras i budgetberedningen.
c. Externa företag har visat intresse för att vara delaktig i
projektet.

5. Risklista
a. Upphandling
6. Övriga frågor
a. Dessa möte dokumenteras och skickas ut med mail till gruppens
deltagare.
b. Svar på insändare som var i Kuriren 2019-09-03 har skrivits under av
projektgruppen.
c. Lyckat studiebesök i Växjö och Vetlanda för titta på byggnation av
stora hallar.
d. Inbjudan har kommit från bandyförbundets anläggningskommitté, vi
ska få presentera Katrineholms satsning i Uppsala 11/10. Göran +
projektgrupp representerar.

Håkan Stenström
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Datum

1 (3)
Vår beteckning

2019-10-03

Projekt Backavallen
Politiskt styrgruppsmöte nr 3
Datum: 2019-10-03
Plats: AVA-huset, Trädgårdsgatan 1

Närvarande
Tjänstemän
Håkan Stenström, Projektledare SBF
Dennis Carlsson, Utvecklingsledare, STF
Politisk styrgrupp
Anneli Hedberg (S) STN
Helena Gärtner (M) STN
Joha Frondelius (KD) STN
1. Mötets öppnade
2. Föregående protokoll
3. Projektstatus
a. Projektorganisation, projektgrupp, referensgrupper
Projektgrupp
Håkan Stenström (SBF), projektledare
Dennis Carlson (STF)
Magnus Rostedt (STF)
Styrgrupp ledning
Johnny Ljung (SBF), ordförande
Sari Eriksson (KLF)
Karin Engvall (SBF)
Politisk styrgrupp
Anneli Hedberg (S) STN
Helena Gärtner (M) STN frånvarande 2019-10-03
Joha Frondelius (KD) STN

b. Projektstatus nuläge
Uppstart höst 2019:
-Rivningslov inlämnat för värmeläktare, och är godkänt. Beställt av
PEAB till att utföra rivningen. Vissa delar exv. läktarsektioner kan
komma att återanvändas.

KATRINEHOLMS KOMMUN
641 80 Katrineholm

Besöksadress:
Telefon:
E-post:
Telefax:

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se

110
BACKAVALLEN POLITISKT
STYRGRUPPSMÖTE
Datum

2 (3)
Vår beteckning

2019-10-03
-Befintlig fjärrvärme flyttas (Tekniska verken). Interna värmerör och
elkablar flyttas innan rivning kan utföras av värmeläktaren.
Uppstart måndag 23 september. Inkoppling av intern värme
planeras till 11 oktober. Då kommer värme att saknas i lokaler och
duschar. Information kommer att gå ut. 3 oktober ingen värme eller
varmvatten i Duveholmshallen eller Duveholmsgymnasiet pga.
fjärrvärmearbetet.
c. Kommande aktiviteter i projektet
Säkerhet, -genomfart genom området stängs av under hela
byggtiden. Information har gått ut i olika sociala medier. Mailutskick
till skolor. Informationsskyltar sätts upp.
d. Inköpsplanering/upphandling
Se tidplan.
Planerade upphandlingsformer
 Samverkansentreprenad -konvertering/hall 2020. Sista
anbudsdag är 13 september. Utvärdering av inkomna
anbud pågår. Tre inkomna anbud, NCC, Ylab och
Tegelstaden. Avsikt att skriva avtal med Tegelstaden. Avtalet
kommer att tecknas av både Karin Engvall och Sari Eriksson.
 Rivning -ramavtal 2019
 Omklädningsrumsbyggnad -planeras ev som
totalentreprenad 2021.
e. Tidplan

f. Hur hanteras ordinarie verksamhet under projekttiden
Så långt det är möjligt styra ersättningslokaler/förvaring till
Västgötagatan 18. Medarbetare på Backavallen har röjt ur
plåtgarage som ska rivas.
g.
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2019-10-03
4. Ekonomi
a. Bidragsgrupp startad med Linda Aldebert, Kjell Dävelid, Elin
Selig och Håkan. En ansökan inlämnad. Fått svar på den sk
skissen som inlämnats om att vi ska komplettera med
ytterligare uppgifter senast den 15 oktober.
b. Konstnärlig utsmyckning hanteras i budgetberedningen.
c. Externa företag har visat intresse för att vara delaktig i
projektet. Om externa ekonomiska intressen finns,
undersök dessa och ha fortsatt dialog.
d. Delegationsordning gällande beloppsgränser kommer att
justeras inför fas 2. Ett nämndärende i STN.

5. Risklista
a. Upphandling
6. Övriga frågor
a. Dessa möte dokumenteras och skickas ut med mail till gruppens
deltagare. Läggs upp på den skapade gruppen i communis.
b. Svar på insändare som var i Kuriren 2019-09-03 har skrivits under av
projektgruppen.
c. Lyckat studiebesök i Växjö och Vetlanda för titta på byggnation av
stora hallar.
d. Inbjudan har kommit från bandyförbundets anläggningskommitté, vi
ska få presentera Katrineholms satsning i Uppsala 11/10. Göran +
projektgrupp representerar. Blev inställt.
e. Noggrann planering behövs för att klara pågående ordinarie drift
under pågående byggprojekt.
f. Dokumentation som ska registreras samlas på STN/2019:51.
7.
8.

Kommande möte
 24 oktober kl 10:00 Plats: Backavallens A-läktare Samlingssalen
 28 november kl 10:00

Håkan Stenström
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Datum

1 (4)
Vår beteckning

2019-10-24

Projekt Backavallen
Politiskt styrgruppsmöte nr 4
Datum: 2019-10-24
Plats: AVA-huset, Trädgårdsgatan 1

Närvarande
Tjänstemän
Håkan Stenström, Projektledare SBF
Dennis Carlsson, Utvecklingsledare, STF
Politisk styrgrupp
Anneli Hedberg (S) STN
Helena Gärtner (M) STN
Joha Frondelius (KD) STN
1. Mötets öppnade
2. Föregående protokoll
3. Projektstatus
a. Projektorganisation, projektgrupp, referensgrupper
Projektgrupp
Håkan Stenström (SBF), projektledare
Dennis Carlson (STF)
Magnus Rostedt (STF)
Styrgrupp ledning
Johnny Ljung (SBF), ordförande
Sari Eriksson (KLF)
Karin Engvall (SBF)
Politisk styrgrupp
Anneli Hedberg (S) STN
Helena Gärtner (M) STN
Joha Frondelius (KD) STN

b. Projektstatus nuläge
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Vår beteckning

2019-10-24








-Befintlig fjärrvärme flyttas (Tekniska verken). Interna
värmerör och elkablar flyttas innan rivning kan utföras av
värmeläktaren. Uppstart måndag 23 september. Inkoppling
av intern värme planeras till 11 oktober. Då kommer värme
att saknas i lokaler och duschar. Information kommer att gå
ut. 3 oktober ingen värme eller varmvatten i
Duveholmshallen eller Duveholmsgymnasiet pga.
fjärrvärmearbetet.
Backavallen var utan el en dag (helt stängd) och utan värme
i en vecka. All inkoppling fungerade. Marken återställd.
Referensgrupp personal är startad. Håkan håller i den och
haft personliga samtal med var och en.
Referensgrupp föreningar. Dennis håller i den gruppen.
Håkan har informerat Tegelstaden om projektet i stort, dvs
samma information som personalen tidigare fått.
Personer från Tegelstaden har tillsammans med
projektgruppen besökt Åby/Tjureda för se på ishall som är
under uppbyggnad.

c. Kommande aktiviteter i projektet
Säkerhet, -genomfart genom området stängs av under hela
byggtiden. Genomfarten kommer att fortsätta vara avstängd tills
vidare. Information har gått ut i olika sociala medier. Mailutskick till
skolor. Informationsskyltar sätts upp.
d. Inköpsplanering/upphandling
Se tidplan.
Planerade upphandlingsformer
 Samverkansentreprenad -konvertering/hall 2020. Sista
anbudsdag är 13 september. Utvärdering av inkomna
anbud pågår. Tre inkomna anbud, NCC, Ylab och
Tegelstaden. Avsikt att skriva avtal med Tegelstaden. Avtalet
kommer att tecknas av både Karin Engvall och Sari Eriksson.
 Tidplan kommer snarast att upprättas av Tegelstaden Bygg
AB.
 Kontakt knyts med arkitekt.
 Rivning -ramavtal 2019
 Omklädningsrumsbyggnad -planeras ev som
totalentreprenad 2021.
e. Tidplan
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f. Hur hanteras ordinarie verksamhet under projekttiden
Så långt det är möjligt styra ersättningslokaler/förvaring till
Västgötagatan 18. Medarbetare på Backavallen har röjt ur
plåtgarage som ska rivas.
g.

4. Ekonomi
a. Bidragsgrupp startad med Linda Aldebert, Kjell Dävelid, Elin
Selig och Håkan. En ansökan inlämnad. Fått svar på den sk
skissen som inlämnats om att vi ska komplettera med
ytterligare uppgifter senast den 15 oktober.
Kompletterande ansökan inlämnad av Kjell Dävelid. Besked
troligen innan årsskiftet.
b. Konstnärlig utsmyckning hanteras i budgetberedningen.
c. Externa företag har visat intresse för att vara delaktig i
projektet. Om externa ekonomiska intressen finns,
undersök dessa och ha fortsatt dialog.
d. Delegationsordning gällande beloppsgränser kommer att
justeras inför fas 2. Ett nämndärende i STN.

5. Risklista
a. Upphandling
6. Övriga frågor
a. Dessa möte dokumenteras och skickas ut med mail till gruppens
deltagare. Läggs upp på den skapade gruppen i communis.
b. Svar på insändare som var i Kuriren 2019-09-03 har skrivits under av
projektgruppen.
c. Noggrann planering behövs för att klara pågående ordinarie drift
under pågående byggprojekt.
d. Dokumentation som ska registreras samlas på STN/2019:51.
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7.

Kommande möte
 28 november kl 10:00, AVA-huset rum 608.

Håkan Stenström
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CO2 kylsystem - en ny generation kylsystem för ishallar
CO2 är känt som ett naturlig och miljövänligt köldmedium sedan mitten på 18-hundratalet. Från
början av 1990-talet har det börjat användas igen efter det att CFC och HCFC förbjudits. Tills nu har
CO2 använts som köldmedium i olika applikationer såsom; livsmedelsbutiker, industrier och
värmepumpar. Speciellt stort genomslag har CO2 fått i livsmedelsbutiker där redan över 1330
stycken (år 2011) CO2-kylsystem har installerats över hela Europa.
För just ishallar har framförallt ammoniak-kylsystemet tillsammans med olika köldbärare använts
under lång tid - med många fördelar. På senare tid har CO2-system genom en ny generation
kylsystem kommit in i bilden. Det finns flera fördelar vad gäller både kostnad och energianvändning.
Risken för ammoniak-läckage är den huvudsakliga orsaken till att alla dessa system måste vara
indirekta på kalla sidan, dvs. man har en köldbärare (oftast kalciumklorid) som cirkuleras i ispisten. På
så sätt minskas fyllnadsmängden och därmed risken och konskevensen vid ett eventuellt läckage.
Genom att ammoniaksystemen oftast utförs fullständigt indirekta dvs. även med en värmebärare på
varma sidan så uppstår förluster på systemets båda sidor. Förlusterna består i temperaturdifferenser
mellan ammoniak och det sekundära mediet samt att dessa sekundära medier även kräver
pumparbete för att cirkuleras. Det leder i sin tur till högre energianvändning för de indirekta
systemen än motsvarande direkta system, dvs. där sekundära medier inte behövs.
CO2 är en naturlig och säker kandidat vad gäller köldmedier i ishallar. Den kan dessutom användas i
hela systemet så att förluster undviks vilket illustreras i figur 1 (b). CO2 används som en kombination
av köldmedium och köldbärare vilket gör att värmeväxling/temperaturdifferenser undvikes. Vidare så
är distributionen av CO2-vätskan i ispisten betydligt mycket mindre energikrävande – typiskt 80-90 %
mindre än för en vanlig köldbärare.

Figur 1: (a) NH3/KB-system, (b) NH3/CO2-system/Gen 1, (c) CO2-system /Gen 2
Figurerna ovan illustrerar några typiska system där (a) visar ett traditionellt fullständigt indirekt
ammoniaksystem med köldbärare. Figur (b) visas den tidigare generationen (Gen 1) som oftast
kombinerats med ammoniak. Det finns också exempel på systemkombinationer med HFC-medier och
koldioxid som köldbärare. I (c) visas den nya generationen (Gen 2) av koldioxidsystem som redan
finns i några kanadensiska ishallar.
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Energianvändning - systemjämförelser
Då än så länge relativt lite mätdata existerar för de befintliga anläggningarna så har en
simuleringsstudie genomförts (T.Nguyen, KTH 2012). Simuleringen har genomförts med hjälp av Pack

Figur 2: Energianvändning för ett traditionellt system och ett CO2-system uppdelat på kompressorer
och kringutrustning
Calculation II (www.ipu.dk) för att utvärdera energianvändningen av CO2-system och traditionella
NH3/köldbärare-system. En modell av ett traditionellt kylsystem i en befintlig ishall byggdes upp och
kalibrerades mot verkliga mätningar. Systemets specifikation var ca 300kW kyleffekt fördelat på två
kolvkompressorer med ammoniak som köldmedium och kalciumklorid som köldbärare. Simulering
utfördes med verkliga belastningsprofiler från ishallen men värmeåtervinningen har inte beaktats.
Figur 2. Energianvändning för ett traditionellt system och ett CO2-system uppdelat på kompressorer
och kringutrustning.
Figuren ovan visar energianvändningen för de två typsystem i studien. CO2-systemet har runt 23 %
lägre energianvändningen jämfört med NH3/köldbärare-systemet. CO2-systemet har betydligt
mycket lägre energianvändning för kringutrustningen (pumpar och fläktar) – i det här fallet ca en
femtedel medan det har ca 12 % högre energianvändning för kompressorerna. Den låga
energianvändningen är mycket beroende på CO2-pumpens låga effekt för distributionen i ispisten.
Som tidigare nämnts så använder CO2-pumpen 80-90 % mindre energi än traditionella
köldbärarpumpar; vidare så gör den betydligt högre förångningstemperatur för CO2-system att
effektiviteten blir hög.
Systemens totalkostnad och LCC jämförelse
Livscykelkostnaden för systemen utvärdes under följande förutsättningar:
• Livscykel 15 år
• Elpris 1 kr/kWh
• Elprisökning 3%/år
• Energianvändning är samma som figur 2 och lika under hela livstiden
• Inflationen 2%
• Diskonteringsränta 5%
• Installationskostnaden ingår i kapitalkostnaden
• NH3/köldbärare systemet och CO2 helsystemet antas ha samma kapital kostnad: 3 000 000 kr.
• Årlig servicekostnad antas till: 7 % av kapitalkostnad för NH3/Köldbärare systemet och 5 % av
kapital kostnad till CO2-systemet
• Ingen reparationskostnad eller utrustningsersättning och inget restvärde efter livscykeln.
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Figur 3. Livscykelkostnad NH3/Köldbärare-system och CO2-system
Figuren visar att livscykelkostnaden av CO2 helsystemet är runt 18% lägre än NH3/Köldbärare
systemet tack vare lägre energikostnader och lägre underhållskostnad.
Slutligen
CO2-kylsystem visar sig ha många fördelar men det finns också några nackdelar som presenteras
enligt följande:
Fördelar
• 80-90% reduktion av köldbärarpumpens energianvändning
• Icke toxiskt eller brännbart köldmedium
• Låg underhållskostnad
• Möjlighet till värmeåtervinning vid hög temperatur
• Ingen korrosiv köldbärare
Nackdelar
• CO2’s arbetstryck är relativt högt så det kräver anpassade komponenter
• CO2 kylsystem har något sämre prestanda vid hög omgivningstemperatur
Det finns idag ca 25 ishallar som använder med CO2 som köldbärare (Gen 1), se figur 1 (c) vilka varit i
drift i många år med goda erfarenheter. I nuläget finns det tre ishallar i Kanada vilka installeras CO2kylsystem enligt Gen 2, se figur 1 (a). I en rapport från ASHRAE (Simard 2012) har den första CO2system-ishallen, Marcel Dutil Arena, en total energikostnad som är 25 % lägre jämfört med en
liknande ishall i samma område. Det bekräftas att det är mycket tack vare en 90 % lägre pumpeffekt
jämfört med traditionella köldbärares pumpeffekt Vidare så täcks 100% av värmebehovet i ishallen
av värmeåtervinningen från CO2-kylsystemet.
Den stora utvecklingen av CO2-kylsystem inom butikskylapplikationer har möjliggjort en snabb
sänkning av komponent- och systemkostnaderna. Idag uppvisar CO2-systemen mycket
konkurrenskraftiga priser jämfört med traditionella system. Det sker också en snabb utbredning av
serviceföretag som är utbildade på CO2-tekniken vilket borgar för god tillgång på både potentiella
serviceföretag och välutbildade tekniker.
För mer information vg. kontakta:
Jörgen Rogstam
VD/Projektledare

Tuyet Nguyen
Produktansvarig

Phone: +46 8 550 102 10
Mobile: +46 76 858 15 45
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SAMMANFATTNING
Katrineholms kommun planerar att på sikt knyta ihop Backavallen med Duveholmshallen så att de uppfattas
som ett och samma sportcentrum. Samtidigt efterfrågas en ny strategi gällande energianvändning i det
gemensamma området. Denna rapport utgör fas 1 och redogör nuläget för Backavallens energisystem. I
rapporten inventeras teknisk utrustning och mätutrustning samt att områdets energianvändning redovisas.
Backavallens utveckling under åren 2006–2016 har kartlagts i form av en tidslinje. Idag finns det på
Backavallen en ishall, en bandyplan, en utehockeyplan, en friåkningsyta, tre fotbollsplaner med naturgräs,
och en fotbollsplan med konstgräs. Driften av dessa anläggningars funktion säkerställs genom ett antal
energisystem såsom; kyla, värme, ventilation avfuktning och belysning. Utöver dessa så finns ett
geoenergilager vilket är ”hjärtat” i Backavallen, dit alla system förutom Woodyhallens kylsystem är anslutna.
Backavallen har en huvudelmätare samt undermätare för bandykylsystemet, konstgräsplanens
värmepumpar och Woodyhallens värmepumpar. I området används inte längre fjärrvärme sedan den
ersattes med värmepumpar 2011.
Vid inventeringen av Backavallen har det upptäckts brister gällande teknisk utrustning, styrning och mätning.
Det går bl.a. en stor mängd överskottsvärme från ishallens kylsystem till spillo, bandyplanens belysning
använder gammal teknik och saknar styrningsstrategi, konstgräsplanens värmepumpar arbetar vid alltför
höga temperaturnivåer, samt att fattas det energimätare på flera håll för att underlätta uppföljningen av
samtliga energisystems drift i Backavallen.
En analys av energianvändningen i Backavallen har genomförts baserat på tillgänglig data. Den tidigare
fjärrvärmeanvändningen var ca 500 MWh per år och när den ersatts med värmepumpar så kunde man
förvänta sig att spara ca 350 MWh (fjv) till en kostnad av ca 150 MWh el. Föreliggande analys visar att den
väntade besparingen ersatts av i stort sett precis lika mycket el. Detta betyder att det finns en oredovisad
potentiell elbesparing på 300-350 MWh att finna någonstans i anläggningen. Det bör naturligtvis prioriteras
att följa upp denna så fort som möjligt.
Statusrapporten visar att det på några håll finns potential att förbättra Backavallens energisystem, vilket
kunde göra dem mer effektiva. Följande åtgärder rekommenderas: installera undermätare, utreda varför
elanvändningen ökat i Backavallen, överväg ett nytt övervakningssystem för hela anläggningen, konstruera
om VP-lösningen i ishallen, inkludera ishallens kylsystem i geoenergilagret (installera värmeväxlare), samt
utred hur mycket värme som kan exporteras med optimerat återvinningssystem (hela Backavallen).
På området planeras en ny byggnad, Idrottens hus, intill Woodyhallen som ska ersätta befintliga
kontorsutrymmen, ismaskinsgarage, omklädningsrum och bod vid utehockeyrinken. Förslag till att utnyttja
befintliga energisystem i den nya byggnaden presenteras i denna rapport.
Denna rapport vill slutligen betona vikten av en välplanerad uppföljningsstrategi, då det skapar incitament
att kontinuerligt förbättra energisystemen och spara i driftskostnaderna. Inte minst är det viktigt att ”någon
äger frågan”, dvs. det behöver vara tydligt vem som ska följa upp energianvändning och funktion inom
området.
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1 Introduktion
1.1 Bakgrund
Katrineholms kommun planerar knyta ihop Backavallen med Duveholmshallen så att de uppfattas som ett
och samma sportcentrum. Samtidigt efterfrågas en ny strategi gällande energianvändning i det gemensamma
området. Arbetet indelas i faser där man först vill kartlägga nuläget.

1.2 Uppdrag
Energi och Kylanalys, EKA, har inledningsvis i Fas 1 fått uppdraget att skapa en statusrapport för Backavallens
energisystem. I rapporten inventeras teknisk utrustning och mätutrustning samt redovisas områdets
energianvändning. Slutligen ges rekommendationer för uppföljning av arbetet.

1.3 Referenser och material
I denna rapport har EKA utöver sin egen expertis använt sig av information från följande källor:
•

•

•

•

Rapporter:
–

”Ishallen”: 2006 (Energy Analysis of Backavallen Ice rink Refrigeration system with CO2 as
heat transfer Liquid in Copper tubes)

–

”Värmeöverskott”: 2013 (Kyl- och värmesystem för sportanläggning)

Konsultationer
–

Kjell Dävelid, Katrineholms Kommun

–

Mats Gustavsson, Servicepartner

–

SENS/SEEC (Thorburn m.fl.)

Energidata från Backavallen
–

El:

–

Fjärrvärme: 2004 – 2012

2005 –

Övervakning/dokumentation Backavallen
–

Kabona (SÖ)

–

Ritningar, presentationer, diverse kalkylblad
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2 Överblick Sportcentrum och Backavallen
Katrineholms Sportcentrum är en av Sveriges största samlade sportanläggningar. Här finns möjlighet att
utöva mer än hälften av alla sporter som i dag finns registrerade på Riksidrottsförbundet.
I Katrineholms Sportcentrum ingår Backavallens och Duveholms anläggningar.
Duveholmshallens område består av en sporthall, simhall, kombinationshall för gymnastik och tennis, och en
fotbollsplan. Dessa anläggningar analyseras inte vidare i denna rapport.
I denna sektion redogörs de anläggningar som finns i Backavallens område. Tekniken som de använder
redogörs noggrannare i sektion 3.

2.1 Anläggningar Backavallen
2.1.1

Woodyhallens ishall

Till Backavallen hör Woodyhallen som stod klar i november 2006. Här finns sju omklädningsrum, bastu, 287
sittplatser och cirka 700 ståplatser samt en kafeteria. Ishallen använder ammoniak som köldmedium och blev
den första i Sverige att använda koldioxid som köldbärare. Vidare används kopparrör i pisten för
distributionen av CO2, vilket gör denna tekniska lösning den första av sitt slag i världen. Sedan 2011 har
uppvärmning skett med tre värmepumpar kopplade till geoenergilagret i området istället för fjärrvärme.

Figur 1: Woodyhallens ishall

2.1.2

Bandy (+utehockey & friåkningsyta)

På Backavallens område finns en bandyplan, utehockeyplan och en yta som används till friåkning.
Bandybanan blev konstfryst 1964. Alla ytor är utomhusbaserade och kopplade till kylaggregatet vid
bandybanan. Sedan 2008 återvinns värme från kylsystemet och lagras i ett geoenergilager på området.
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Figur 2: Katrineholms bandybana

2.1.3

Fotbollsplaner + omklädningsrum

På Backavallen finns fyra fotbollsplaner, utav vilka tre har naturgräs och en har konstgräs. Planen av naturgräs
benämns A-plan, B-plan och F-plan där den sista kan delas i två plan för 7-mannaspel. Konstgräsplanen
redogörs nedan.
Vid A-plan finns det omklädningsrum med uppvärmning och varmvatten. 2011 installerades en värmepump
kopplad till geoenergilagret i området för att ersätta fjärrvärme som värmekälla.

Figur 3: A-planen med läktare och omklädningsrum
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2.1.4

Konstgräsplan och geoenergilager

År 2008 byggdes en konstgräsplan på området. För att kunna utnyttja planen under vintertid installerades
värmeslingor. Slingorna får sin värme från åtta värmepumpar som är kopplade till geoenergilagret och i drift
vid lägre utetemperaturer. Under sommartid överför slingorna värme från planen som fås från solen till
borrhålen.

Figur 4: Konstgräsbanan med markvärme

Det centrala systemet i Backavallen är geoenergilagret där värme lagras och hämtas. Lagret byggdes i
samband med konstgräsplanen 2008. Överskottsvärme lagras från bandyplan och konstgräsplan under vinter
respektive sommar. Värme tas ut av konstgräsplan under vintertid. 2011 kopplas lagret vidare till
uppvärmning av Woodyhallen och A-planens omklädningsrum. Mer detaljerad beskrivning i sektion 3
angående tekniken.

Figur 5: Geoenergilagret och värmepumparna till konstgräsplanet
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2.1.5

Övriga anläggningar

På Backavallens område finns ytterligt följande byggnader:





Kontor för vaktmästare samt omklädningsrum.
Garaget för ismaskin som används till bandybanan
Omklädningsrum vid utehockeyrinken
Bod vid utehockeyrinken

De två första uppvärms idag med värmepumpar via anslutningen mellan geoenergilagret och Woodyhallen,
medan de senare använder sig av direktel.
Planen är att ersätta dessa byggnader med en ny invid Woodyhallen, sk Idrottens hus, då man vill bygga ett
stråk som går genom Katrineholms sportcentrum.

Figur 6: Planer på ny byggnad invid Woodyhallen
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2.2 Tidslinje & visualisering av området
Energisystemen i Backavallen är indikerade i Figur 7 och 8 för att ge en överblick av området samt en
uppfattning av dess utveckling under de senaste tio åren.
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Woodyhallens kylsystem
Bandykylsystemet
Värmepump A-plan
Värmepumpar konstgräsplan
Värmepumpar Woodyhallen
Geoenergilagret

Figur 7: Tidslinjen visare Backavallens utveckling 2006-2016

Figur 8: Anläggningar och energisystem i Backavallen
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3 Energisystem och funktioner
Systemen hänvisas i denna sektion enligt angiven bokstav i sektion 2.2.

3.1 Woodyhallens ishall
Woodyhallens kylsystem, A, som installerades 2006 använder ammoniak som köldmedium och koldioxid som
köldbärare i kopparrör i pisten. Normalsäsong börjar i augusti och slutar i april. Värme från kylsystemet
återvinns till lokalvärme (som golvvärme) och tjälskydd i hallen. Idag släpps värmeöverskottet från ishallen
ut på taket, i storleksordningen 500 MWh värme på +30°C. Denna överskottsvärme skulle potentiellt kunna
återanvändas genom koppling av kylsystemets varma sida till geolager eller direkt till värmepump.

Figur 9: Överskottsvärmen från kylsystemet kunde återanvändas

Uppvärmning och varmvattentillförsel sker primärt via vattentankar som är kopplade till tre värmepumpar,
E, placerade i garaget för ismaskinen. Värmepumparna är anslutna till geoenergilagret, F. Detta system
betjänar utöver ishallen även vaktmästarlänga och ismaskiner, vidare med kulvert till närliggande
anläggningar. Denna lösning är dock inte optimal då värmepumparna tvingas till höga temperaturer. Som
tidigare nämnt skulle överskottsvärme från kylsystemet kunna kopplas till värmepumparna för att öka
kapaciteteten och t ex leverera värme till närliggande byggnad, såsom det nya Idrottens hus.

Figur 10: Woodyhallens värmepumpar och vattentankar finns i ismaskinsgaraget

10

130

Katrineholms Sportcentrum
16DEC16

Avfuktning sker idag med elbatteri. Ca 500 lysrör typ T8 med dimmerfunktion är installerade på sex linor
ovanför isbanan.

3.2 Bandykylsystem och belysning
Bandykylsystemet, B, är ett ammoniaksystem som förser bandyplanen, utehockeyrinken, och friåkningsytan
(tidigare curling) med kyla vid behov under säsong. Issäsongen börjar i november och slutar i mars. Systemet
är av typen direkt, dvs. ammoniak flödar i köldbärarrören i pisterna. Värme återvinns från kylsystemet då det
är i drift och lagras i geoenergilagret, F.

Figur 11: Bandykylsystemet

Belysningen utgörs av 24 belysningspunkter ovanför banan med sex lampor per punkt. Effekt per lampa är
omkring 400W, dvs totala effekten är omkring 60 kW. Besparing i elkonsumtion vore möjligt om man bytte
till LED-baserad belysning. Dessutom har det observerats att lamporna är tända på dagtid.

Figur 12: Bandybanans belysning tänd på dagtid.
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3.3 Omklädningsrum A-plan
Geoenergilagret, F, är anslutet med PEM-rör till en värmepump, C, för omklädningsrummen under läktaren
vid A-planen, där värme transporteras för att användas till varmvatten och lokalvärme.

3.4 Konstgräsplan
Konstgräsplanen har markvärme bestående av PEM-slangar som installerades 2008 och är ansluten till
geoenergilagret, F. Därutöver finns det åtta värmepumpar, D, som vid kalla utetemperaturer kan höja
temperaturen på värmen som pumpas från lagret in i slingorna under planytan. Driftfall beskrivs i
geoenergilagrets energisystem nedan.
I styrningen av värmepumparna har det observerats att en tidvis rejält högre framledningstemperatur
blandas ner innan den går ut under konstgräsplanen, se Figur 13 där det sker från 35 till 10 °C.

Figur 13: Konstgräsplanens värmepumpar
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3.5 Geoenergilager
Geoenergilagret, F, är ”hjärtat” i Backavallen och står för värmetillförseln till konstgräsplanen, Woodyhallen
och omklädningsrummen vid A-planen. Lagret installerades 2008 och består av ca 90 st borrhål vardera ca
180m djupa indelade i fyra ringar för att minska värmeförluster.

Figur 14: Geoenergilagrets borrplan

Värme lagras i borrhålslagret huvudsakligen via överskottsvärme från bandykylsystemet, B, då det är i drift.
Lagring sker också under sommartid då konstgräsplanen fungerar som en solfångare och transporterar värme
ner i borrhålen.
Från styrningen har det observerats att temperaturnivåerna är relativt låga från lagret, se Figur 15. Huruvida
det beror på fel i styrning, brister i ringfunktionen eller något annat är oklart.

Figur 15: Temperaturerna från geoenergilagret borde vara högre.
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3.5.1

Driftfall

Systemet har 6 st olika driftsfall beroende på säsong, årstid och värmebehov i olika delar. I samtliga driftfall
är ventiler öppna så att värmesystem i Woodyhallen och A-planens omklädningsrum kan via värmepumpar,
E respektive C, hämta energi ur lagret, F.

3.5.1.1 Driftfall 1 - Standbyläge (default läge)
Standbyläge intas då inget behov finns för värme till konstgräsplan, ingen laddning av lager, F, från
konstgräsplan är möjlig samt bandykylsystemet, B, är ur drift.

3.5.1.2 Driftfall 2 - Sommarfall
Sommarfall intas då konstgräsplanen är tillräckligt varm för att kunna ladda lagret, F, inget värmebehov finns
i konstgräsplanen samt bandykylsystemet, B, är ur drift. Temperaturen i konstgräsplanen är mer än [5] grader
högre än i energilagret. Om skillnaden mellan framledning och retur mot lagret blir lägre än [2] grader stoppas
laddningen och sommarfall upphör.

3.5.1.3 Driftfall 3 - Vår/Höst
Driftfall 3 intas då ingen värmning av konstgräsplan behövs samt att kylning av bandybanan är i drift.
Överskottsvärmen från bandykylsystem, B, leds då ner i lagret, F.

3.5.1.4 Driftfall 4 – Värmning av konstgräsplan med endast återvinning. (När det inte är
jättekallt ute)
Driftfall 4 intas då konstgräsplanen har värmebehov, bandykylsystemet, B, är i drift och att utetemperaturen
överstiger [1] grader.

3.5.1.5 Driftfall 5 – Värmning av konstgräsplan med endast återvinning. (När bandykylan går
extra hårt.)
Om driftfall 4 är aktivt och returtemperaturen till bandykylsystemet, B, överstiger [15] grader intas istället
driftfall 5 för att även skicka värme till lagret, F. Om returtemperaturen till ismaskinerna underskrider [12]
grader återgår systemet till driftfall 4.

3.5.1.6 Driftall 6 – Vinterdrift (Nu är det jättekallt ute)
Driftfall 6 intas då konstgräsplanen har värmebehov samt att utetemperaturen underskrider [0] grader.
Värmepumparna, D, aktiveras och tar värme från lagret, F, för att värma konstgräsplanen. Bandykylsystemet,
B är inte i drift.
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3.6 Utbyggnad och export
Som tidigare nämnt, finns det planer på att invid Woodyhallen bygga det som kallas Idrottens hus.
Uppvärmning av den nya byggnaden skulle kunna göras energieffektivt om man låter använda värmesystem
baserade på:




Direkt återvunnen värme från ishallen
Värme via värmepumpar från geoenergilager
Komfortkyla från geolager alternativt ishallens kylsystem

Figur 16: Idrottens hus

Vidare finns det potential till att exportera värme till andra anläggningar med ett optimerat
återvinningssystem som täcker hela Backavallen. Hur stor denna kapacitet verkligen är kräver vidare
utredning.
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4 Energi
4.1 Energimätare och övervakning
Energimätning finns för följande funktioner:
•

•

El (2005 – )
–

Huvudmätare el (Backavallen)

–

Undermätare:
•

KM1-8

Kylkompressorer – bandy

•

ELM1

Värmepumpar – konstgräs

•

ELM2

Värmepumpar – ishall

Fjärrvärme (2004 – 2011) används inte längre i Backavallen
–

4 st abonnemang:
•

FJV1

Fotbollsomklädningsrum (A-läktare)

•

FJV2

Ismaskinsgarage – bandy (Rolbagarage)

•

FJV3

Vaktmästare mm (Bandypaviljong)

•

FJV4

Ishall

Något alarmerande är det att Woodyhallen utöver värmepumpar inte har energimätare för elkonsumtion
med tanke på att anläggningen står för en ansenlig andel av totala energikonsumtionen i området. Fjärrvärme
används inte längre i Backavallen men dess konsumtionsdata har sparats.
Mätning av temperatur i geoenergilager görs varje dygn enligt följande sekvens:
Ring 1–4 (se Figur 14) stängs under en timme och mätsampel tas. Drift och laddning mot lager blockeras
under denna tiden. Medelvärdesberäkning görs av hela lagrets energihåll. Hur mycket andra energisystem
påverkar lagring eller uttag av energi finns inte direkt dokumenterat.
Övervakningssystem utvecklat av Kabona används för att övervaka geolager, konstgräsplan och
värmepumpar. Konsumtionsdata har sparats i excel filer.
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Figur 17: Visualisering av energisystemens övervakning i Backavallen

4.1.1

Komplettering av mät- och uppföljningssystem

På basis av tillgängligt material utförs en analys av Backavallens energianvändning i sektion 4.2. Dock
rekommenderas det att följande åtgärder vidtas gällande installering/uppdatering av mät- och
uppföljningssystem, då de underlättar arbetet att följa energianvändningen i området samt skapar
incitament att förbättra systemen och spara i driftskostnaderna:




Installera ett övergripande övervakningssystem
o Integrera ishall, geoenergilager, hela anläggningen
o Funktioner för: styr, övervakning, loggning, trender
Installera undermätare:
o El
 Ishall: kylmaskin, belysning, avfuktare, ventilation
 Bandy: belysning
 Geolager: pumpar & övr. kringutr.
 A-planens värmepump VP14
o Värme
 Ishallens värmepumpar VP11-13: hur fördelas värmen?
 Geolager: VP, konstgräs,
 Bandykylmaskiner: återvinning
 Mät och verifiera verkligt överskott
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4.2 Energianvändning
4.2.1

Totalt

Energiförbrukning Backavallen, Katrineholm
MWh

Fjärrvärmeförbrukning (MWh)

VP konstgräs-ELM1 (MWh)

El KM1-8 Bandy (MWh/mån)

El Övrigt (MWh/mån)

VP Ishall-ELM2 (MWh)

3000
2500
2000
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1000
500
0
2004
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2006

2007
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2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Figur 18: Totala energiförbrukningen i Backavallen - separerad där möjligt

Figur 18 visar uppmätt energianvändning i Backavallen per år. Med hänvisning till Figur 7 som visar tidslinjen
för området kan man göra följande observationer i totala energianvändningen Backavallen:






Totala elkonsumtionen stiger med omkring 700 MWh 2006–2007 p.g.a. driftsättning av
Woodyhallens ishall.
Totala elkonsumtionen stiger med omkring 200 MWh efter att geoenergilagret och markvärmen i
konstgräsplanen sätts i drift i slutet av 2008.
o Observerera att övrig elkonsumtion minskar samtidigt, gissningsvis p.g.a. geoenergilagrets
positiva inverkan på bandykylsystemet kondensering vilket minskar dess elkonsumtion.
Utvecklingen i total energianvändning 2005–2010 är förståelig p.g.a. av tidigare nämnda nya
anläggningar i Backavallen.
Totala energianvändningen förblir från och med 2010 relativt oförändrad trots ersättning av
fjärrvärme med värmepumpar till Woodyhallen och omklädningsrum i A-plan 2011.

Den sista observationen väcker frågor då det är tänkt att värmepumpsdrift ska leda till lägre
energianvändning i befintlig anläggning, vilket inte är fallet. Elpriset är dessutom märkbart dyrare än det för
fjärrvärme, vilket betyder att operativ kostnad per år har ökat. Som orsak till denna utveckling kan man tänka
sig att det rör sig om en tillbyggnad som inte har dokumenterats, en genomförd anslutning till befintlig
anläggning som tidigare inte har dokumenterats, höjda värmebehov i befintlig anläggning, eller fel i
elmätningen.
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4.2.2

Ishall

Som tidigare nämnt saknar Woodyhallen energimätning för anläggningens övriga elkonsumtion då endast
värmepumparnas energianvändning mäts. Figur 19 illustrerar dock utvecklingen i Backavallens elkonsumtion
sedan ishallen sattes i drift, och man kan utifrån detta dra slutsatsen att Woodyhallens elförbrukning ligger
omkring 600–700 MWh per år. Då bortser man dock den mängd köpt energi som utöver värmeåtervinningen
från kylsystemet täcker anläggningens värmebehov.

Energiförbrukning Backavallen, Katrineholm
MWh

El KM1-8 Bandy (MWh/mån)

El Övrigt (MWh/mån)
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2009
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2011
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Figur 19: Utvecklingen av elkonsumtionen i Backavallen efter Woodyhallens driftsättning

Figur 20 visar utvecklingen i energianvändning efter att man ersatt fjärrvärme med värmepumpar som källa
för uppvärmning i Woodyhallen och A-planens omklädningsrum. Frågor väcks då man ser denna utveckling,
då en värmepump med COP på 3 borde kunna leverera samma mängd värme som fjärrvärme fastän med en
tredjedel inköpt energi. Energimätare till A-planens värmepump saknas dessutom, vilket betyder att
elkonsumtionen i verkligheten har stigit ytterligare för att täcka båda värmebehoven. 2014 och 2015 var
mätaren till Woodyhallens värmepumpar trasig, så pumparnas separata konsumtion kunde inte fullt mätas.
Dock kan man se från Figur 18 att totala elkonsumtionen under dessa år legat i samma mått, vilket tyder på
att det är frågan om en konstant förändring. Vidare har denna undersökning konstaterat att värmepumparna
normalt bör använda ca 100 MWh per år, vilket tyder på att orsaken till ökningen är något annat.

19

139

Katrineholms Sportcentrum
16DEC16

Energiförbrukning Backavallen, Katrineholm
MWh
Fjärrvärmeförbrukning (MWh)

VP Ishall-ELM2 (MWh)
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Figur 20: Ersättning av fjärrvärme med värmepumpar i Woodyhallen

Figur 21 visar elförbrukningen av värmepumparna i förhållande till utetemperaturen, där man ser att
värmebehovet i anläggningen är mer eller mindre konstant under hela säsongen.
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Figur 21: Woodyhallens värmepumpars elförbrukning i förhållande till utetemperatur
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Med denna information till hands kan tre möjliga orsaker presenteras angående varför energikonsumtionen
ökat så mycket i Woodyhallens värmepumpar:





4.2.3

en tillbyggnad med värmebehov ansluten till värmepumparna som inte har dokumenterats
en genomförd anslutning till befintlig anläggning i området som tidigare inte har dokumenterats
höjda värmebehov i Woodyhallen
fel i värmepumparnas energimätning

Bandy

Figur 22 visar bandykylsystemets elkonsumtion sedan det började mätas separat i slutet av 2008, dvs
samtidigt som geoenergilagret och konstgräsplanens markvärme tas i användning. Elenergianvändningen är
normalt mellan 150 och 320 MWh per år. Som tidigare nämnt, ser man i Figur 18 att elkonsumtionen i
Backavallen för befintliga anläggningar sjunker något från och med 2009. Gissningsvis beror detta på att
möjligheten att lagra energi i borrhålen sänker bandykylsystemets kondensering, vilket resulterar i en lägre
energianvändning för kylsystemet.

Energiförbrukning Backavallen, Katrineholm
MWh
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Figur 22: Bandykylsystemets elkonsumtion, observera fel i mätning 2014-2015.

Med hänvisning till Figur 23 nedan som visar förbrukningen i jämförelse med utetemperatur kan man
konstatera att bandykylsystemets energianvändning korrelerar ganska väl med ”hur varm vintern varit”, dvs
kylsystemet har varit i drift om det inte varit tillräckligt kallt ute under issäsong. Vi utetemperaturer över ca
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5°C ser man att energianvändning ökar kraftigt. Varma månader och år får följaktligen en kraftig inverkan på
kylsystemets energianvändning.

KM Bandy Elförbrukning (MWh/mån) vid
medeltemperatur
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Figur 23: Bandykylsystemets elförbrukning i förhållande till utetemperatur

4.2.4

Konstgräsplan

Figur 24 visar konstgräsplanens värmepumpars energikonsumtion under driftfall 6 som beskrivs i sektion 3.5.
Elenergianvändningen är i snitt 250–300 MWh per år. I driftfall 4 och 5 förs värme från lagret in i
konstgräsplanen utan värmepump. Dock så kan man i Figur 27 se att driftall 6 har den mest dramatiska
effekten på geoenergilagret då pumparna sätts igång under kalla perioder i året.
Figur 25 visar värmepumparnas elförbrukning i förhållande till utetemperaturen, där värmning börjar vid ca
+6°C i luften. En tydlig korrelation syns emellan kallare utetemperatur och ökning av värmepumparnas
elförbrukning som väntat.
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Energiförbrukning Backavallen, Katrineholm
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Figur 24: Konstgräsplanens värmepumpars energikonsumtion, observera fel i elmätning 2014-2015.
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Figur 25: Konstgräsplanens värmepumpars elförbrukning i förhållande till utetemperatur
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MWh/mån

VP Konstgräs Elförbrukning (MWh/mån) vid energi till
och från geoenergilager
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Figur 26: Förhållandet mellan minskning i lagrad energi och konstgräsvärmepumparnas elförbrukning

Trots driftfall 4 och 5, där det inte med tillgänglig data går att räkna ut energimängden som konstgräsplanen
tagit ut, kan man i grova drag räkna ut via data från driftfall 6 (visualiserat i Figur 26) räkna ut hur mycket
energi som går till konstgräsplanens uppvärmning per år.

4.2.5

Geoenergilager

Figur 27 illustrerar den ackumulerade energin i geoenergilagret sedan uppmätningen inleddes i början av
2009. Rimligtvis kan man anta att driftfallen sedan slutet av 2008 lett till att energimängden i lagret varit
högre än vid dess startpunkt i Figur 27, vilket betyder att ”basnivån” är okänd. Dock kan man se att lagret
från och med 2010 följer ett tydligt mönster där energinivåerna mer eller mindre förblir de samma, samt att
den befinner sig på en ”plusnivå”. Lagringen, som huvudsakligen sker från bandykylsystemet men också
konstgräsplanen, täcker värmebehoven under sommar och höst med marginal, vilket leder till att lagret fylls
och dess kapacitet ökas. Vid sen höst eller vinter börjar konstgräsplanen ta värme via värmepumpar, och som
resultat börjar geoenergilagret tömmas på lagrad energi. Figur 28 visar medeltemperaturen i
geoenergilagret, där man kan se att den varierar mellan 6 och 10 °C under ett år.
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Ackumulerade energi i geoenergilager, Backavallen
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Figur 27: Geoenergilagret följer ett tydligt mönster där man även ser effekten av konstgräsplanens värmepumpar.

De grå staplarna i figur 27 visar värmepumparnas energianvändning och därmed aktivitet per månad. Det
finns som synes ett tydligt mönster att ju mer värmepumparna går desto mer energi tas ur lagret, vilket är
som förväntat.

Figur 28: Medeltemperaturen i geoenergilagret som även används för att mäta dess kapacitet.
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5 Summering och förslag till fortsatt arbete
I denna rapport har teknisk utrustning och mätutrustning i Backavallen inventerats. Dessutom har områdets
energianvändning redovisats baserat på tillgängligt mätdata.
Generellt kan det konstateras att man upptäckt vissa brister gällande teknisk utrustning, styrning och
mätning. Trots åtgärder har energianvändningen på området inte förändrats vilket väcker frågor. Därmed
finns det högst sannolikt potential att förbättra Backavallens energisystem, vilket skulle kunna göra dem
effektivare samt leda till besparingar i driftskostnader. Följande åtgärder rekommenderas:
•

Installera fler undermätare:
–

El (ishall, bandybelysning, pumpar, ….)

–

Värme (VP, geolager, konstgräs, …..)

•

Utred varför elanvändningen ökat i Backavallen

•

Överväg ett nytt övervakningssystem för hela anläggningen
–

•

Styr, övervakning, loggning, trender, ….

VP-lösning i ishallen bör konstrueras om
–

Kan förmodligen försörja den nya byggnaden

•

Inkludera ishallens kylsystem i geoenergilagret (installera värmeväxlare)

•

Utred hur mycket värme som kan exporteras med optimerat återvinningssystem (hela Backavallen)

Det rekommenderas starkt att åtgärder vidtas gällande installering/uppdatering av mät- och
uppföljningssystem, då de underlättar arbetet att följa energianvändningen i området samt skapar
incitament att kontinuerligt förbättra systemen och spara i driftskostnaderna. Erfarenheten visar att ju
lättare uppföljningen kan göras, t ex med ett väl anpassat mät- och övervakningssystem, desto större är
sannolikheten att det faktiskt görs.
Vidare så är det mycket viktigt att någon tar ansvar för just energiuppföljning men även
funktionsuppföljning. Någon måste tydligt ”äga frågan” vad gäller energisystemen på Backavallen och dess
funktion!
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SAMMANFATTNING
2011 installerades totalt 4 st värmepumpar på Backavallen med målet att fasa ut fjärrvärmeanvändningen.
En betydande ökning av elförbrukningen efter 2011 noteras i den sammanställning som EKA presenterat för
Katrineholms kommun under 2016. Syftet med denna utredning är att kartlägga elanvändningen runt
värmepumparna och deras kringutrustning för att se om detta kan förklara den oväntade ökningen av
elförbrukningen på Backavallen.
Det har konstaterats att initialt minskade den totala energianvändningen något efter fjärrvärmens utfasning
2011 men högst obetydligt i förhållande till förväntningarna. Elanvändningen har under 2016 visat sig minska
i förhållande till tidigare år men den direkta anledningen är oklar. Idag motsvarar ökningen i elanvändning
förhållande till perioden före värmepumparnas installation 200 - 250 MWh vilket ligger i linje med
beräkningarna i denna utredning. Samtidigt så konstateras att värmepumparna producerar ca 450 MWh,
vilket antyder att den totala värmefaktorn är runt 2.
Variationerna för de individuella energisystemens energianvändning på Backavallen kan vara stor och
undermätningen är bristfällig så det är svårt att definitivt säga var orsaken/källan till variationerna ligger.
Det står ändå klart att ur ett energiperspektiv så är värmepumpssystemet, i vart fall de i ishallen (VP11-13),
inte optimalt installerade. De jobbar vid höga värmebärartemperaturer vilket är ogynnsamt för
effektiviteten. Vidare så bör köldbärarkretsen från geolagret ses över vad gäller behov och styrning av
framförallt cirkulationspump P03. Även om den idag är nedreglerad så använder den storleksordningen 60
MWh el per år, vilket reducerar VP-systemets totala värmefaktor (COP) högst betydligt.
Denna utredning visar att COP för hela VP-systemet som installerades 2011 ligger något över 2. Rätt utförd
hade den sannolikt kunnat vara storleksordningen 3.5 – 4. Värmepumparna i sig är det inget fel på men
systemlösningen bör göras om så att kringutrustningarnas energianvändning minskas. Sen bör
värmebärarsidan konstrueras om så att värmepumparna tillåts arbeta vid mer gynnsamma temperaturer.
De nybyggnationer som planeras på Backavallen såsom Idrottens hus erbjuder sannolikt en god möjlighet att
ta ett omtag på nämnda system och systemlösningar. I grunden finns på Backavallen en bra infrastruktur för
energihantering vilket borde kunna göra att nybyggnationer som t ex Idrottens hus inte ökar
energianvändningen utan snarare minskar densamma.
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1 Introduktion
2011 installerades totalt 4 värmepumpar i omklädningsrum A-läktare och i Woodyhallen med målet att fasa
ut fjärrvärmeanvändningen. En betydande ökning av elförbrukning noteras i den sammanställning som EKA
presenterat för Katrineholm kommun i en rapport daterad 16 december 2016. För referensdata se nämnda
rapport.
Syftet med denna utredning är att kartlägga elanvändningen runt värmepumparna och deras kringutrustning
för att se om detta kan förklara den oväntade ökningen av elförbrukning på Backavallen från 2011.

2 Antaganden – uppgifter
Tillverkardata för VP och cirkulationspumpar används för analysen. Data extrapoleras för att anpassas till
aktuella driftsförhållanden (värmebärare, kondenseringstemperatur, frekvensstyrning, mm).
Rapporten fokuserar på VP och kringutrustning vilka indikerats i flödesschemat nedan.

P_VVC
P03_KBKrets
P_VS1

P_Hetgas x6
F70 x3
P_KB x3

P_KB x1
F55
P_ Hetgas x2

Figur 1 Flödesschema med markeringar för VP och pumpar.
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2.1 Värmepumpar
De installerade värmepumparna är IVT Greenline F: tre stycken F70 i ishallen respektive en F55 i fotbollens
omklädningsbyggnad. Nedan framgår tillverkaruppgifter på dessa maskiner.

Figur 2 IVT Greenline F - modell 55-70 kW.

Figur 3 Tekniska data Greenline F.
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Från tillverkardata i figur 3 har korrelationer tagit fram vilka beskriver VPs prestanda utanför de angivna
driftspunkterna. Med hjälp av dessa kan data plockas ut för beräkning av el-energianvändning samt
producerad värme.

Korrelationer för COP och avgiven värme enligt Tekniska data
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Avgiven värme (kW)

y = 0.0533x + 52.933

20

2.50

y = -0.0612x + 6.2013

10

y = -0.062x + 6.2295
2.00

0
20

25

30

35

40

45

Varmvatten temperatur (°C)

50

55

60

65

Figur 4 Deducerade korrelationer för F55 och F70 COP och avgiven värme.

I tabellen nedan sammanfattas nominella data för värmepumparna samt de data som använts vid
beräkningen där F70-maskinerna antas leverera en värmebärare på 55°C och F55 på 45°C.
F55
vatten
temp.
(°C)

Avgiven
värme Elförbrukning
(kW)
(kW)

F70

COP

Avgiven
värme
(kW)

Elförbrukning
(kW)

COP

35

54.8

13.5

4.06

67.8

16.7

4.1

50

55.6

17.7

3.14

69.8

22.3

3.1

55

55.9

19.7

2.84

70.5

25.0

2.82

45
55.3
16.1
3.45
69.1
20.1
3.44
Data ges för 0°C köldbärartemperatur (från tekniska data Greenline F dok). Då dessa VP i normalfallet
kommer att ha en KB-temperatur på ca 7°C så räknas senare prestanda om till en 7 K högre
förångningstemperatur.
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2.2 Cirkulationspumpar data
I respektive värmepump sitter en KB-pump samt 2 st värmebärarpumpar vilka räknats in i kringutrustningens
energianvändning. Data nedan är tagen från tillverkardata.
KB pump (W) Värmebärarpumpar (W)
F55

F70

F55

F70

600

1200

150

250

Respektive värmepump inkluderar en köldbärare pump (typ G3) respektive två hetgasväxlare pumpar (typ
G2). De är i drift när värmepumparna är i drift.
Det finns ytterligare minst tre pumpar i systemet som är i drift året runt:
 P03 KB Krets:
22 kW, 50Hz (blir 6.3 kW 33Hz i alternativ 2).
 P_VS1:
4 kW, 50Hz (blir 0.3 kW 20Hz i alternativ 2).
 P_VVC:
1 kW

Figur 5 P03 Köldbärare krets pump.

2.3 Kompressor - drifttimmar
Från VPs styrsystem har antalet driftstimmar lästs av – se tabellen nedan – vilka enligt uppgift är totala antalet
drifttimmar sedan idrifttagningen i april 2011. För beräkningen antas att drifttimmarna är jämnt utspridda
över åren sedan 2011.
Totalt antal drifttimmar från 2011 timmar per år
vp11 (F70)

10996

1912

vp12 (F70)

6219

1114

vp13 (F70)

7546

1352

vp14 (F55)

12869

2206

7
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Tabellen visar drifttimmar antalet sedan 2011 av värmepumparna. För att kontrollera om levererad mängd
värme från VP stämmer med den ersatta fjärrvärmemängden så görs uppskattningen (drifttimmar x
värmeeffekt) nedan vilken visar att mängden avgiven värme är 432 MWh:
tid [timmar]

Q1 [kW]

Q1 [kWh]

VPishall (F70*3)

4 378

70

308 474

VP14 (F55)

2 206

56

123 243
431 717

Den totala avgivna värmen är mindre än vad som var värmebehoven enligt fjärrvärmeförbrukningen, vilken
visade ca 500 MWh/år. Vad avvikelsen beror på är oklart. Förklaringar kan vara felaktig fjv-debitering,
ändringar i drift, besparingsåtgärder i anläggningen, mm.

2.4 Värmebehov enligt fjärrvärmeförbrukningen
Enligt tidigare fjärrvärmedata så ”borde” värmeanvändningen vara likt tabellen nedan.
Q1 [kWh]
Ishall UC

450 000

Fotbollsläktare UC

110 000

Ett alternativ till att beräkna värmemängd från drifttimmar är att använda det tidigare värmebehovet (fjv)
för att beräkna drifttimmar och elförbrukning för alla värmepumpar (genom tekniska data: avgiven värme
och COP).
Snittet av föregående års fjärrvärmeförbrukning blir referensen då: 450 MWh för UC i ishallen (ishall,
bandypaviljongen och Rolbagaraget) respektive 110 MWh för omklädningsrum undercentral (fotbollsomkl.).
Med avgiven värme baserad på UC ishallen (F70) och 450 MWh producerad värme så blir antalet drifttimmar
6 386, vilket använts för scenario 1 och 2 nedan. Detta får ses som ett konservativt/pessimistiskt scenario
vad gäller värmepumparnas el-energianvändning.
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3 Beräkning av värmepumparnas elförbrukning
Tre scenarios har gjorts som uppskattning och visas nedan.
1. ett ”pessimistiskt” med full effekt på cirkulationspumparna och COP @ 0°C KB,
2. ett alternativ med högre COP (@ 7°C KB) och reducerade pumpeffekter (lägre frekvens),
3. ett alternativ med högre COP (@ 7°C KB) och reducerade pumpeffekter (lägre frekvens), med de
aktuella avlästa drifttimmarna.
De både första alternativen beräknas enligt FJV förbrukning som ger ett antal drifttimmar (6386). Och det
sista beräknas med de aktuellt avlästa drifttimmarna.

3.1 Alternativ 1
fast året runt
tid
[timmar]

Q1
[kWh]

COP

Ec [kWh]

P_hetgas
(2 st.)
[kWh]

P03
KBkrets
(året
runt)
[kWh]

P_KB
[kWh]

VPishall (F70*3)

6 386

450 000

2.82

159 603

3193

7663

VP14(F55)

1969

110 000

2.84

38 797

591

1181

192 720

P_VS1
[kWh]

P_VVC
[kWh]

35040

8760

Total El
[kWh]
406 979
40 569

Kompressorerna skulle använda 198 399 kWh och deras pumpar 12 629 kWh.
De andra pumparna på KB-, VS1- och VV-krets som är i drift året runt skulle använda 236 520 kWh.

Värmepumpar elförbrukning runt året

Ec [kWh]
198 399
Kring pumpar
[kWh]
236 520

Pumpar i VP
[kWh]
12 629
Figur 6 VP och tillbehör elförbrukning fördelning - Alternativ 1.

Som framgår skulle cirkulationspumparna använda mer energi än kompressorerna! Med en total
elförbrukning av 448 MWh för 560 MWh avgiven värme blir COPtotal 1.25.
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3.2 Alternativ 2
I detta fall ändras COP och pumpeffekter.
För VP14 observeras det att temperaturen efter värmebärare var ca 45°C istället för 55°C, och köldbärare var
högre än 0°C. De observerade förhållandena för VP i ishallen leder också till justerade COP-värden.
Gällande pumparna så ändras effekterna enligt inställd frekvens vilket framgått av frekvensomformarna.
33Hz och 20Hz för P03 respektive P_VS1. Denna justering av frekvensen hade inte gjorts från början (2011)
men sannolikt stegvis under tiden fram till idag (uppgift från Mats Gustavsson).

Tid
[timmar]

Q1 [kWh] COP

Ec
[kW]

Ec
[kWh]

VPishall
(F70*3)

6386

450000

3.10

23 145161

VP14 (F55)

1969

110000

3.83

15

Fast året runt
P03 KB
P_hetg
krets
P_VS1 P_VVC
as(2st.) P_KB[kWh]
(åretrunt) [kWh] [kWh]
[kWh]
[kWh]

28747

3193

7663

591

1181

55406

2243

8760

Total El
[kWh]

222427
30519

Kompressorerna skulle använda 173 908 kWh och deras pumpar 12 629 kWh.
De andra pumparna på KB-, VS1- och VV-krets som är i drift året runt skulle använda 66 409 kWh.

Värmepumpar elförbrukning runt året

Kring pumpar
[kWh]
66 409

Pumpar i VP
[kWh]
12 629

Ec [kWh]
173 908

Figur 7 VP och tillbehör elförbrukning fördelning - Alternativ 2.

Med en total elförbrukning av 253 MWh för 560 MWh avgiven värme blir COPtotal 2.21.

3.3 Alternativ 3
I detta fall behålls de uppjusterade COP-värdena medan cirkulationspumparnas effekter fortfarande är
nedreglerade - aktuella avlästa drifttimmar användas.
10
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fast året runt
tid
[timmar]

Q1
[kWh]

COP

Ec
[kW]

Ec
[kWh]

P_hetgas
(2 st.)
[kWh]

P_KB
[kWh]

P03 KBkrets
(året runt)
[kWh]

P_VS1
[kWh]

P_VVC
[kWh]

Total El
[kWh]

55406

2243

8760

173359

VPishall (F70*3)

4378

308474 3.10

23

99508

2189

5253

VP14 (F55)

2206

123243 3.83

15

32208

662

1324

34193

Kompressorerna skulle nu använda 131 716 kWh och tillhörande pumpar 9 428 kWh.
De andra pumparna på KB-, VS1- och VVkrets vilka är i drift året runt skulle använda 66 409 kWh.

Värmepumpar elförbrukning runt året

Kring pumpar
[kWh]
66 409

Ec [kWh]
131 716
Pumpar i VP
[kWh]
9 428

Figur 8 VP och tillbehör elförbrukning fördelning - Alternativ 3.

Med en total elförbrukning av 208 MWh för 432 MWh avgiven värme blir COPtotal 2.08. Givet att de avlästa
drifttimmarna reflekterar verklig drift så är detta sannolikt det mest realistiska scenariot.
Det är naturligtvis behäftat med toleranser men storleksordningen på COP är alltså 2, vilket är långt från vad
man förväntar sig. Samtidigt sätter detta fingret på vikten av kapacitetsreglering av pumpar och vikten av att
minimera kringutrustningens eleffekt. Fall 1 visar en elenergianvändning på ca 450 MWh per år och det kan
sannolikt varit fallet just efter anläggningen togs i drift men genom intrimning och justering över tiden så är
det mer troligt att dagens elenergianvändning ligger i intervallet 200-250 MWh.
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4 Summering av aktuell elförbrukning
Nedan visas den totala energianvändningen på Backavallen under åren 2010 till 2016, vilket alltså är tiden
för de aktuella åtgärderna. Som tidigare konstaterats så minskade initialt energianvändningen efter
fjärrvärmens utfasning men högst obetydligt i förhållande till förväntningarna. Elanvändningen har under
2016 minskat i förhållande till tidigare år men den direkta anledningen är oklar.

Energiförbrukning Backavallen, Katrineholm
MWh

Fjärrvärmeförbrukning (MWh)

VP konstgräs-ELM1 (MWh)

2750
2500
2250
2000
1750

1500
1250
1000
750
500
250
0
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Figur 9 Backavallens energianvändning under 2010 - 2016.

Som noterades ovan så blev ökningen i elförbrukning stor i början av VP-användningen. Beräkningen enligt
alternativ 1 antyder att det kan har varit så högt som 450 MWh. Senare – sannolikt tack vare pumparnas
nedjustering - ser vi en elförbrukning som framstår som mer rimlig. Värmepumpsystemets elanvändning idag
förefaller motsvara ungefär 250 MWh vilket ligger i linje med beräkningarna i alternativ 2 och 3.
Det ska tilläggas att variationerna i de individuella systemen kan vara stor och undermätningen är bristfällig
så det är svårt att definitivt säga var orsaken/källan till variationerna ligger.
Det står ändå klart att från ett energiperspektiv så är värmepumparna, i vart fall de i ishallen (VP11-13), inte
optimalt installerade. De jobbar vid högsta möjliga värmebärartemperatur vilket är ogynnsamt för
effektiviteten. Vidare så bör köldbärarkretsen ses över vad gäller behov och styrning av cirkulationspump
P03. Även om den idag är nedreglerad så använder den storleksordningen 60 MWh el, vilket reducerar VPsystemets totala värmefaktor (COP) högst betydligt. Denna utredning visar att COP för hela VP-systemet som
installerades 2011 ligger något över 2. Rätt utförd hade den sannolikt kunnat vara storleksordningen 3.5 – 4.
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Framtidsscenarion för
Backavallens energisystem
24 augusti 2017
Jörgen Rogstam , Cajus Grönqvist och Simon Bolteau
EKA – Energi & Kylanalys

Agenda
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• Backavallens energisystem idag
• Morgondagens möjligheter och scenarion
– Fokus och antaganden

• Utvärdering av två framtida scenarier:
1. Fortsatt drift med samma system som idag
2. Nytt kombinerat kyl-/värmepumpsystem (bandy och konstgräs)

• Resultat
• Slutsatser

Scenarioutredning Backavallen

2017-08-24
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160
Backavallen – faciliteter och system

A.
B.
C.
D.
E.
F.

Woodyhallens kylsystem
Bandykylsystemet
Värmepump A-plan
Värmepumpar konstgräsplan
Värmepumpar Woodyhallen
Geoenergilagret

Scenarioutredning Backavallen

2017-08-24
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Backavallen Bandykylmaskiner anno 161
1964

• Systemet installerat 1964
• Innehåller mer än 12 000 kg ammoniak (riskutredning gjord 2017)
Scenarioutredning Backavallen

2017-08-24
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162
Konstgräs och geoenergilager - 2008

• Värmepumparna installerade 2008
• Innehåller sk HFC-medier (fasas ut enligt F-gasförordningen)
Scenarioutredning Backavallen

2017-08-24
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Framtidsscenarion för Backavallen

• Utgångspunkt:
– Riskreducerande åtgärder som krävs har utförts
– Geoenergilagret med konstgräsplanens värmepumpar har förvärvats

• Fokus/antaganden:
– Bandykylsystemet
• Säkrare alternativ efterfrågas
• Energieffektivare
• Hockey och friåkningsytan tas ur bruk

– Geoenergilagret inklusive konstgräsplanens värmepumpar
• Energieffektivare
• Miljövänligare medier

– Värmeexport till Duveholmshallen

• Mål
– Lönsamt, säkert & miljövänligt
Scenarioutredning Backavallen

2017-08-24
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Backavallen idag
A: Kylmaskiner ishockey
B: Kylmaskiner bandy
C: Värmepumpar fotboll
D: Värmepumpar konstgräs

E: Värmepumpar ishall
F: Geoenergilager
G: Ishockey ute + ”Curling”

164

G

Curling
och
Utehockey

C
B

F
D

E
A
Ishallen

Bandy

Scenarioutredning Backavallen

Konstgräs

2017-08-24
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Backavallens energi idag
A: Kylmaskiner ishockey
B: Kylmaskiner bandy
C: Värmepumpar fotboll
D: Värmepumpar konstgräs

E: Värmepumpar ishall
F: Geoenergilager
G: Ishockey ute + ”Curling”

G

165

Curling
och
Utehockey

C
⚡ 345 MWhel/år

E

B

� 1350 MWh/år
Ink. Hockey+curling

A
Ishallen

Bandy

Scenarioutredning Backavallen
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D

⚡ 300 MWhel/år

🔥1100 MWh/år
Konstgräs

2017-08-24
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Två scenarion

166

• Scenario 1 – ”Fortsättning som förr”
• Scenario 2 – Nytt bandy-/konstgräs-kyl-/VP-system
• Scenario 1 & 2 har utvärderats i en djupare analys

Scenarioutredning Backavallen

2017-08-24
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Fas 2 – Framtidsscenario 1

167

• Scenario 1 – ”Fortsättning som förr”
– Bandykylsystemet
• Rivning av hockeyrinken och rören till rinken och friåkningsytan.

– Geoenergilagret inklusive konstgräsplanens värmepumpar
• Fortsättning av drift likt tidigare

– Styrning och övervakning
• Nytt övervakningssystem

Scenarioutredning Backavallen

2017-08-24
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Backavallen – scenario 1

168

Försättning utan Curling och utehockey

A: Kylmaskiner ishockey
B: Kylmaskiner bandy
C: Värmepumpar fotboll

D: Värmepumpar konstgräs
E: Värmepumpar ishall
F: Geoenergilager

C
B

F
D

E
A
Ishallen

Bandy

Scenarioutredning Backavallen

Konstgräs
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Backavallen – scenario 1

169

Försättning utan Curling och utehockey

A: Kylmaskiner ishockey
B: Kylmaskiner bandy
C: Värmepumpar fotboll
D: Värmepumpar konstgräs

E: Värmepumpar ishall
F: Geoenergilager

C
⚡ 276 MWhel/år

E

B

� 1080 MWh/år

A
Ishallen

Bandy

Scenarioutredning Backavallen

F
D

⚡ 300 MWhel/år

🔥1100 MWh/år
Konstgräs

2017-08-24
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Framtidsscenario 2

170

• Scenario 2 – Nytt kyl-/värmepumpsystem
– Bandykylsystemet
• Demontering av befintligt NH3-kylsystem
• Nytt CO2-baserat kylsystem för dimensionerade förhållanden
• Nytt maskinrum
– Vid geoenergilagrets containrar

• Nytt indirekt distributionssystem
– Nya rör i en ny ispist
– Ammoniakvatten som köldbärare

• Värmeåtervinning
– Till uppvärmning av konstgräsplan
– Till geoenergilagret
– Export av överskottsvärme till Duveholmshallen
» Kulvert mellan bandykylsystemet och simhallen

• Rivning av hockeyrinken och rören till rinken och friåkningsytan.

Scenarioutredning Backavallen

2017-08-24
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Framtidsscenario 2 forts.

171

• Scenario 2 – Nytt kyl-/VP-system (forts.)
– Geoenergilagret inklusive konstgräsplanens värmepumpar
• Anpassning till det nya bandykylsystemet
– Ersättning av konstgräsplanens värmepumpar med återvunnen värme från det nya
bandykylsystemet
– Containrarna ska byggas in och ha enhetlig fasad med bandykylsystemets
maskinrum

– Styrning och övervakning
• Nytt övergripande styrsystem

• Optioner
– Anslutning av ishallens kylsystem till geoenergilagret
• Export av ytterligare överskottsvärme till Duveholmshallen

Scenarioutredning Backavallen

2017-08-24
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Backavallen - scenario 2
A: Kylmaskiner ishockey
B: Kylmaskiner bandy
C: Värmepumpar fotboll

C

•
•
•
•
•

D: Värmepumpar konstgräs
E: Värmepumpar ishall
F: Geoenergilager

F

•

B+D

172

Kylfunktion
VP-funktion
Ackumulering
Värmeexport
Bara naturliga
medier!
Framtidssäkrad
lösning!

E
A
Ishallen

Bandy

Konstgräs

Värme export

Duveholmshallen
Scenarioutredning Backavallen

2017-08-24
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Backavallen - scenario 2 energi 173
A: Kylmaskiner ishockey
B: Kylmaskiner bandy
C: Värmepumpar fotboll

C

D: Värmepumpar konstgräs
E: Värmepumpar ishall
F: Geoenergilager

⚡ 460 MWhel/år Kyl-bandy funktion

F

⚡ 300 MWhel/år VP funktion

� 1080 MWh/år

B+D

E
A
Ishallen

Bandy

Värme export

+ 🔥1480 MWh/år från
kylfunktion

🔥1100 MWh/år
Konstgräs

P otentiell
+ 🔥500 MWh/år från
ishallen kylfunktion om
kopplad

Duveholmshallen

Scenarioutredning Backavallen

2017-08-24
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Uppskattning av investeringskostnader

Investment cost
Investment cost

12 199 500 kr

12 399 500 kr

Scenario 2

Scenario 2 + Export från ishallen

745 500 kr

Scenario 1

• Material & installation inkluderade
• Kostnadsuppskattning: ± 2 miljoner SEK för Scenario 2
• Inkoppling av ishall kräver minimal investering
Scenarioutredning Backavallen

2017-08-24
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Simulering av driftskostnader

175

Annual costs
Operation annual cost

Yearly service annual cost

Periodic service annual cost

1 200 000 kr
1 000 000 kr
71 000 kr
800 000 kr

301 417 kr

600 000 kr
400 000 kr
594 301 kr
200 000 kr
34 276 kr
88 106 kr
1 623 kr

0 kr

34 276 kr
88 106 kr
-156 041 kr

-200 000 kr
-400 000 kr
Scenario 1

Scenario 2

Scenario 2 + Export från ishallen

• Scenario 2: Värmeexport återbetalar energikostnaderna
• Koppling av ishallen kan öka värme export och skapa ”vinst”
Scenarioutredning Backavallen

2017-08-24
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Beräkning av totala livscykelkostnader

Total life-cycle cost
Investment life-cycle cost

Operation life-cycle cost

Yearly service life-cycle cost

Periodic service life-cycle cost

20 000 000 kr
15 815 815 kr
14 132 645 kr

15 000 000 kr

11 874 794 kr

10 000 000 kr

5 000 000 kr

0 kr

-5 000 000 kr
Scenario 1

Scenario 2

Scenario 2 + Export från ishallen

• Samtliga kostnader över 20 års period har estimerats och beräknats till ett
nuvärde som anges ovanför staplarna
• Observera effekten av ”vinst” i driftskostnader pga ishallskoppling
Scenarioutredning Backavallen

2017-08-24
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Årlig ekvivalent av livscykelkostnad

Total annuity
Investment annual cost

Operation annual cost

Yearly service annual cost

Periodic service annual cost

1 200 000 kr
1 014 539 kr
906 569 kr

1 000 000 kr

761 734 kr

800 000 kr
600 000 kr
400 000 kr
200 000 kr
0 kr
-200 000 kr
-400 000 kr
Scenario 1

Scenario 2

Scenario 2 + Export från ishallen

• Estimering av årliga kostnader ifall även investeringskostnaderna
fördelades över livscykeln – 20 år.

Scenarioutredning Backavallen

2017-08-24
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Återbetalningstid

178

Cumulative cost
Scenario 1

Scenario 2

Scenario 2 + Export från ishallen

25 000 000 kr

20 000 000 kr

15 000 000 kr

10 000 000 kr

5 000 000 kr

- kr
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Year

• Återbetalningstid 12-14 år för Scenario 2

Scenarioutredning Backavallen

2017-08-24
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Sammanfattning

179

• Scenario 2 är en bättre lösning än Scenario 1
– Lönsammare
• Driftkostnaden återbetalas av värmeexport
• Potentiell årlig ”vinst” då även ishallen kopplas in

– Säkrare
• Ingen ammoniak i bandykylmaskinen eller i pisten
• CO2 är ett säkert och miljövänligt köldmedium

– Miljövänligare

• CO2 ett naturligt köldmedium
• HFC-baserade värmepumpar med hög växthuspåverkan tas ur användning

– Framtidssäkrad lösning!

Scenarioutredning Backavallen

2017-08-24
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Tack för upp märksamheten!

Scenarioutredning Backavallen

2017-08-24
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Backavallen - scenario 2
C

E

Geoenergilager

A
Gaskylare

B+D
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•
•
•
•
•

Kylfunktion
VP-funktion
Ackumulering
Värmeexport
Bara naturliga
medier
• Framtidssäkrad
lösning

Bandy
Konstgräs

Värme export
Duveholmshallen
Scenarioutredning Backavallen

2017-08-24
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CO2-system + VåV Söderhamn

Scenarioutredning Backavallen

2017-08-24
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25

Ishallen (Woodyhallen) - 2006
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• Sveriges första ishall med CO2 som köldbärare
• Världens första ishall med CO2 som KB i kopparrör
Scenarioutredning Backavallen

2017-08-24
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Koldioxid – direkt (A)

•
•
•
•
•
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Koldioxid - CO2 (ej giftigt eller brännbart)
Direkt – dvs CO2 pumpas i ispisten
Mycket effektivt (inkl VåV)
Mycket bra värmeåtervinning
Referens typ A – 2 st ishallar (maj 2017)
Scenarioutredning Backavallen

2017-08-24
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CO2 – indirekt (B)

•
•
•
•
•
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Koldioxid - CO2 (ej giftigt eller brännbart)
Indirekt – CO2 i kylaggregatet – ”något annat” i ispisten
Mycket effektivt (inkl VåV)
Mycket bra värmeåtervinning
Referens typ B – 4 ishallar i Sverige (maj 2017)
Scenarioutredning Backavallen

2017-08-24
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Handläggare

Datum

Martin Jansson

2019-01-23

E-post

Uppdragsnummer

martin.jansson@afconsult.com

761341
Beställare

Katrineholms kommun

BACKAVALLEN, KATRINEHOLM
1

Uppdrag

ÅF-Infrastructure AB har på uppdrag av Katrineholms kommun utfört en översiktlig
geoteknisk utredning för eventuell inneslutning av bandyplanen vid Backavallen i
Katrineholm med tak och väggar. Utredningen omfattar även eventuell ut/tillbyggnation av byggnader för omklädningsrum vid/invid bandyplanen. Syftet med
utredningen har varit att ta fram inledande rekommendationer för grundläggning av
aktuella konstruktioner inom området.
Denna handling är ett inledande projekteringsunderlag och behandlar endast
rekommendationer och anvisningar för den inledande projekteringen av ovanstående
konstruktioner.

2

Utförda undersökningar

Utförda undersökningar inom aktuellt område vid Backavallen redovisas i separat
handling, Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik, Backavallen, Katrineholm,
Översiktlig geoteknisk undersökning. Handling upprättad av ÅF-Infrastructure AB,
uppdragsnummer 761341, daterad 2019-01-23.

3

Planerade konstruktioner

Uppgifter om de eventuella konstruktionerna, såsom exakta lägen,
grundläggningsnivåer samt mått och vikter, saknas i detta skede.

4

Geotekniska förhållanden

4.1

Jordlager

Jorden i området består huvudsakligen av ca 0 – 2 m fyllningsmaterial följt av ca 0 –
5,5 m lera på ca 0 – 2 m friktionsjord ovan berg. I den sydöstra delen av området, vid
undersökningspunkt 18A13, förekommer även ett ca 2 m mäktigt lager av sandig silt
mellan leran och friktionsjorden.
Fyllningsmaterialet består övervägande av grusig sand.
Mäktigheten lera är som minst i den västra delen av området och som störst i den
norra delen av området.
De verifierade jorddjupen inom området varierar mellan ca 0,5 – 8 m.
Berg har påträffats i den västra delen av området, vid undersökningspunkt 18A02
samt 18A06, på ett djup om ca 0,5 – 2,5 m under nuvarande markyta. Inom övriga
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delar av området har utförda jord-berg- samt slagsonderingar avbrutits med stopp
mot sten, block eller berg, alternativt med stopp i fast lagrad friktionsjord.

4.2

Grundvatten

Utförda observationer av grundvattnets trycknivå i området visar på en trycknivåyta
som, i slutet av december 2018 och början av januari 2019, ligger som lägst djupare
än +42,3 och som högst på ca +42,7. Detta motsvarar en trycknivåyta som ligger från
ca 1,7 m till minst ca 2,9 m under nuvarande markyta i området.

5

Sättningar

Ingående undersökning av jordens deformationsegenskaper har ej utförts. Risken för
uppkomst av långtidssättningar av betydande storlek, vid tillkommande belastning av
marken i området, kan dock övergripande inte bedömas som liten inom de delar av
området där lera förekommer. För att kunna bedöma hur stora
konsolideringssättningar som eventuellt skulle kunna uppstå, vid tillkommande
belastning av marken, så behöver först kompletterande undersökningar i form av
kolvprovtagning utföras.

6

Stabilitet

Stabiliteten i området är tillfredsställande under rådande förhållanden. Risken för
uppkomst av otillfredsställande lokala stabilitetsförhållanden vid eventuella djupa
schakter i området, och då särskilt i den norra delen av området där mäktigheten lera
är som störst, kan dock inte bedömas som liten. Dessa schakter kan behöva utföras
inom temporära stödkonstruktioner för att motverka uppkomst av lokala
stabilitetsproblem.

7

Slutsatser, rekommendationer och anvisningar

7.1

Grundläggning

Konstruktioner för eventuell inneslutning av bandyplanen med tak och väggar, samt
konstruktioner för eventuell ut-/tillbyggnation av byggnader för omklädningsrum inom
området, kommer bedömt att behöva grundläggas med plintar och/eller spetsburna
pålar på de ställen där schaktning ner till berg, samt grundläggning med platta/plattor
på berg/avsprängt berg, inte kan utföras.
Spetsburna pålar kan förväntas drivas minst ned till stoppnivåerna för utförda
slagsonderingar inom området.

7.2

Anvisningar för det fortsatta arbetet

När ett förslag på lägen samt utformning av planerade konstruktioner har tagits fram,
rekommenderas att en förnyad geoteknisk bedömning av stabilitets- och
sättningsförhållanden inom området samt lämpliga grundläggningsmetoder för
konstruktionerna genomförs. Samtidigt bör även, i lämplig omfattning, kompletterande
undersökningar utföras i form av:


Viktsonderingar, jord-bergsonderingar och/eller slagsonderingar för
avgränsning av delområden där grundläggning kan ske med platta/plattor på
berg/avsprängt berg, delområden där grundläggning behöver utföras med
plintar på fast botten/berg samt delområden där grundläggning behöver
utföras med spetsburna pålar
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Jord-berg- och/eller hejarsonderingar för mer ingående bedömning av
förväntade längder på spetsburna pålar



Vingförsök och/eller kolvprovtagning för bedömning av lerans skjuvhållfasthet



Kolvprovtagning för bedömning av lerans deformationsegenskaper (om en
bedömning av storlek på eventuella konsolideringssättningar önskas, se avsnitt
5).

Mätning av grundvattentrycknivån i området rekommenderas utföras under längre tid
än vad som nu genomförts. Mätningar rekommenderas särskilt att utföras under
perioder på året då trycknivån kan förväntas ligga högt (höst/vinter/vår).
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Placeringsscenarion för
Backavallens energinav
13 September 2019
Jörgen Rogstam , Cajus Grönqvist och Simon Bolteau
EKA – Energi & Kylanalys

Backavallen - scenario 2 A
LT (värma källa/sänka)
MT från VåV
HT från VåV
Kyla
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F

CO2
Agg.

E

C

A: Kylmaskiner ishockey
CO2 agg = Kylmaskin bandy +
värmepump konstgräs
Placering maskinrum Backavallen

A

C: Värmepumpar fotboll
E: Värmepumpar ishall
F: Geoenergilager
2019-09-13

2

Backavallen - scenario 2 B
LT (värmekälla/-sänka)
MT från VåV
HT från VåV
Kyla

F

A
E

C
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A: Kylmaskiner ishockey
CO2 agg = Kylmaskin bandy +
värmepump konstgräs
Placering maskinrum Backavallen

CO2
Agg.

C: Värmepumpar fotboll
E: Värmepumpar ishall
F: Geoenergilager
2019-09-13
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UTFÖRD AV:
Tobias Plantin
GRANSKAD AV:
Magnus Rostedt

DATUM: 190205
DATUM PLATSBESÖK: 180301

Verksamhet:
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Service- och
teknikförvaltningen

DOKUMENTSTATUS:

SENAST REVIDERAD:
SE AVSNITT 16 ANG REVIDERINGAR
KRAV PÅ SKRIFTLIG REDOGÖRELSE

Arbetsmaterial

BILAGOR:
BRANDSKYDDSRITNINGAR
AKTUELLA AVVIKELSER (separat handling)
UTRYMNINGSPLANER (separat handling)

RISKUTREDNING (separat handling)
EXPLOSIONSSKYDDSDOKUMENT (separat handling)
INSATSPLAN (separat handling)

Avvikelser och risker har sammanställts i slutet av dokumentet. Brandskyddsritningar och utrymningsplaner saknas.
Explosionsskyddsdokument och insatsplan är i dagsläget inte aktuellt.
Följande förvaltningsdokumentation brand avser att kortfattat beskriva byggnadens befintliga brandskydd i syfte att utgöra
underlag för förvaltning av byggnaden samt beskriva eventuella brister.
Dokumentationen utgår från i dag gällande lagstiftning för att bedöma ett skäligt brandskydd och kan därför skilja sig från
byggreglerna som var gällande när bygganden uppfördes. Byggnaderna bedöms vara av så enkel karaktär så att det är
rimligt att titta på brandskyddet ur ett nybyggnadsperspektiv med syfte att skapa ett fungerande brandskydd.
Bedömningen avser hela området kallat ”Backavallen” som innefattar Ishall (redovisas i separat dokument), Läktare med
omklädningsrum, två byggnader för omklädning och förråd där en byggnad även inrymmer serveringsverksamhet och
kontor. På fastigheten finns dessutom diverse byggnader som fungerar som förråd, garage, m.m.



Läktaren med omklädningsrum bedöms ha ett tillfredställande byggnadstekniskt brandskydd och har inte
dokumenterats i detta dokument
Förråd och garage bedöms ur ett byggnadstekniskt perspektiv som enkla/okomplicerade och har därför inte
dokumenterats i detta dokument, Behov finns dock när det kommer till riskhantering och åtgärder för att skapa en
tillfredställande säkerhet. T.ex. så behöver riskerna med acetylengasen hanteras, förslagvis så flyttas
svetsutrustningen till verkstaden på Västgötagatan. Vidare så föreligger det risker kring ammoniakanläggningen
som inte heller har bedömts i detta dokument. Förslagsvis så behöver mer omfattande riskutredning genomföras.

Det underlag som använts för att ta fram dokumentationen redovisas under avsnitt 15 .
Denna handling ska revideras löpande vid eventuella om-/tillbyggnader för att dokumentet ska vara giltigt. Redovisning av
revideringar som görs ska presenteras under avsnitt 16.

1. OBJEKT
Fastighetsbeteckning: Backa 6:2

Kommun: Katrineholm

Område: Backavallen

Byggnad: Omklädningsrum/kontor/servering

Yta (BTA): 263 m2

Byggår: 1976
Om-/tillbyggnadsår: 1998

Detaljbeskrivning avseende ändringar, underlag etc.

2. BYGGNADS- OCH VERKSAMHETSBESKRIVNING
Antal våningsplan: 1

Källarplan

Brandteknisk byggnadsklass: BR3

Vindsplan

Betr. som våningsplan

Entresolplan

Betr. som våningsplan

Byggnaden är sammanbyggd med:

Intilliggande byggnader finns i form av:
Ishall och utomhusläktare med tillhörande bandyplan
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Byggnadens brandtekniska lösning är projekterad med:

Förenklad dimensionering
Analytisk dimensionering

Se vidare beskrivning i not

Ej fastställt

Följande verksamheter förekommer i byggnaden:
Samlingslokal i form av omklädningsrum för ca 50-60
personer
Samlingslokal i form av servering för ca 30-40 personer
Kontor för ca 5-10 personer
Utökad byggnads- och verksamhetsbeskrivning, se not 1
Egen förhöjd brandskyddsnivå tillämpas

3. UTRYMNING
Följande särskilda utrymningsförutsättningar förekommer:
Fönsterutrymning

Låsta dörrar som kräver kort-/tag-/nyckelöppning

Utrymning med hjälp av rtj:s stegutrustning

Låsta dörrar med fördröjd öppning

En enda utrymningsväg förekommer

Låsta dörrar vilka endast öppnas via brandlarm

Utrymning över annan brandcell/lokal/verksamhet

Låsta dörrar vilka öppnas med särskild öppningsknapp

Horisontell utrymning tillämpas

Låsta dörrar vilka är förreglade över väsentlig funktion

Utrymningsplatser för personer med funktionsnedsättning

Kommunikationsutrustning utrymningsplats

Särskilda krav för återinträde
Utrymning via Tr1- alt Tr2-trapphus
Utrymning via särskild utrymningshiss
Utökad beskrivning avseende utrymning, se not 2

4. SKYDD MOT UTVECKLING OCH SPRIDNING AV BRAND OCH BRANDGASER
Särskilda förutsättningar gällande ytskikt, beklädnad och/eller golvbeläggning förekommer, se vidare not 3
Följande särskilda förutsättningar gällande brandcellsindelning förekommer:
Fler än två plan inom samma brandcell

Brandavskiljande undertak eller installationsgolv

Flera verksamhetsklasser inom samma brandcell

Lågdel/högdel i brandcellsgräns

Särskild brandteknisk klass på avskiljande konstruktion

Överbyggd gård, inglasade balkonger, loftgångar etc

Uppställningsanordning på brandavskiljande dörrar

Luft- eller brandsluss

Automatisk öppningsfunktion på brandavskiljande dörrar

Sektionering genom brandvägg av stor byggnad

Fönster i vinkel alt i höjdled mellan olika brandceller

Sektionering genom brandvägg

Sektionering av vind

Äldre dörrklasser förekommer
Äldre brandklass på fönster förekommer

Utökad beskrivning avseende brandcellsindelning, se not 3

5. SKYDD MOT SPRIDNING MELLAN BYGGNADER
Skydd mot brandspridning mellan byggnader uppnås genom:
Skyddsavstånd (>8 m)

Avskiljande konstruktion

Kombination av skyddsavstånd/avskiljande konstruktion
Taktäckning på aktuell byggnad är utfört i Tegel på underlag av papp
Fasadmaterial på aktuell byggnad är utfört i trä
Utökad beskrivning avseende skydd mot spridning mellan byggnad, not 4
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6. BÄRFÖRMÅGA
Bärförmåga vid brand har utformats genom klassificering
Bärförmåga vid brand har utformats genom analytisk verifiering i form av beräkning
Utformning av bärförmåga vid brand har ej kunnat fastställas
Utökad beskrivning bärförmåga, se not 5

7. BRANDTEKNISKA INSTALLATIONER
Vägledande markeringar och nödbelysning förekommer genom:
Belysta/genomlysta skyltar med nödströmsförsörjning

Efterlysande skyltar

Efterlysande golvmarkering

Separat nödbelysning

Strömförsörjning av nödbelysning (såväl skyltar som separata armaturer) säkerställs genom:
Central batteribackup

Lokal batteribackup

Reservkraftsaggregat

Utökad beskrivning avseende vägledande markeringar och nödbelysning, se not 5
Brandvarnare förekommer genom:
Övervakning/omfattning:

Formellt krav
Seriekoppling:

Automatiskt brandlarm förekommer genom:
Övervakning:

Egen ambition
Ja

Formellt krav, finns ej
inom aktuell verksamhet

Nej

Formellt krav

Egen ambition

Formellt krav, finns ej
inom aktuell verksamhet

Detektering:

Larmmottagare:
Särskild anpassning:
Samordnad styrning gentemot automatiskt brandlarm är aktuellt för:
Ventilationsaggregat

Brandgasventilation

Hissar

Rulltrappor

Fläktar i drift vid brand

Branddörrar

Släckanläggning(ar)

Utrymningslarm

Brand-/Brandgasspjäll

Elslutbleck

Övrigt:

Utökad beskrivning avseende automatiskt brandlarm

7. BRANDTEKNISKA INSTALLATIONER (FORTS)
Utrymningslarm förekommer genom:

Formellt krav

Egen ambition

Formellt krav, finns ej
inom aktuell verksamhet

Utrymningslarm kan uppfattas i:
Aktivering:
Larmsignal:
Särskild anpassning:
Utökad beskrivning avseende utrymningslarm, se not 6

8. LUFTBEHANDLINGSINSTALLATIONER
Följande skyddsmetod tillämpas för skydd mot spridning av brandgaser mellan brandceller:
Separata ventilationssystem för varje brandcell

Brandgasspjäll alt Brand-/brandgasspjäll

Fläktar i drift vid brand

Tryckavlastning av kanalsystem

Annan lösning:
Styrning för ventilationsbrandskyddet är utformat separat från byggnadens automatiska brandlarm
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IM kanaler förekommer inom byggnaden
Utökad beskrivning avseende luftbehandlingsinstallationer, se not 7

10. RÄDDNINGSTJÄNSTENS INSATSMÖJLIGHETER
Räddningstjänstens insatstid till byggnaden är: 10 min
Åtkomlighet sker genom: asfalterad väg
Tillträde till byggnaden sker med insatsnyckel.
Förvaring av insatsnyckel sker i nyckelskåp på objektet.
Särskild insatsplanering aktuellt för:

Insatsplaner finns till byggnaden

Särskilt krav på tillträde till källare föreligger för:

Räddningshiss finns i byggnaden

Tillträde till vind sker genom:

Räddningsväg finns

Solcellspaneler finns placerade på:
Tillgång till släckvatten finns genom:
Kommunala brandposter i: gata

Interna brandposter i :

Annat system:
Utökad beskrivning avseende räddningstjänstens insatsmöjligheter

11. SKYDD MOT UPPKOMST AV BRAND, SÄRSKILDA RISKER
Uppvärmning sker genom: Geoenergi med värmepump (medför ingen ökad risk för uppkomst av brand).
Särskilda risker förekommer i form av:
Hantering av brandfarlig vara

Hantering av gasflaskor

Laboratorieverksamhet

Batteriladdningsplats

Spånsug

Utvändiga upplag

Annan risk enligt beskrivning

Eldstad

Utökad beskrivning avseende skydd mot uppkomst av brand och särskilda risker, se not 8

13. NOTERINGAR
Not 1
Backavallen utgör en verksamhet som består utav friidrottsanläggning, fotbollsplaner och bandypalner, ishall och
hockeyrink, m.m. bestående av fembyggnader samt ett antal mindre byggander, föråd m.m, Byggand A Ishall, B
Stenläktare, C omklädningsrum hockeyrink, D omklädningsrum Bandyplan. E Förråd (amoniakanläggning)
Denna handling berör endast byggnad D, se separat förvaltningsdokumentation för övriga byggnader.
Byggnaden är uppförd 1976 och under 1998 har en mer omfattande om-/tillbyggnad skett i form av utbyggnad av
omklädningsrum och servering. Bygganden består utav samnfogade ”barracker” som senare har byggts till.
Byggnaden utgörs av 1 plan.
Byggnadens brandtekniska lösning bedöms vara projekterad enligt förenklad dimensionering men har ej kunnat fastställas
med hänsyn till att brandskyddsritning, beskrivning och dokumentation sakans.
Följande verksamheter är aktuella inom byggnaden:
- Personal, kök och driftutrymme utgör lokaler i Vk 1.
- Oklädningsrum, grupprum och servering utgör lokaler i Vk 2a.
Kök anses ej utgöra storkök, men med hänsyn till att det föreligger ökad risk för uppkomst av brand så finns det behov av
egna ambitioner och åtgärder, vilket inte har vitagitis, Riskreducerande åtgärder som t.ex. timer, spisvakt, m.m. bedöms
rimmligt.
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Not 2
Utrymningsstrategin från byggnaden bygger på utrymning till det fria via dörr i fasad. Utrymning över annan lokal och
därifrån vidare till utrymningsväg tillämpas i vissa fall som alternativ utrymningsväg, vilket kan vara ok om man betraktar
hela bygganden som en verksamhet och kraven enligt VK 2a uppfylls. Det förekommer även utrymmen med endast en
utrymningsväg, vilket inte är bra, men kan vara ok med anledning av att utrymmet är litet och begränsat (t.ex. dommarrum
med egen utgång direkt i fasad).
Med nuvarande utformning så bedöms gångavstånden som tveksamma och ett antal utrymningsvägar är blockerade och i
vissa fall låsta med nyckel. Inga utrymningsplaner eller vägledande markeringar finns och med anledning av utformning
och låsta dörrar där dörrarna innehåller ej godkännda beslag så bedöms utrymningssäkerheten som bristfällig och det
bedöms tveksamt om utrymning kan säkerställas innan kritiska förhållanden uppstår. Fönsterutrymning skulle kunna
tillämpas, men nuvarande fönster uppfyller inte kraven avseende storlek och kravet på att vara lätt uppningsbart.
Not 3
Brandcellsindelningen bygger på att maximalt 150 personer kan förväntas befinna sig inom samma brandcell. Fastigheten
är utformad utan några brandavskiljningar. Kontor och samlingslokal inrymms i samma brandcell. Driftutrymmen bedöms
inte utgöra egen brandcell.
Brandcellsgränser ska generellt uppfylla brandteknisk klass EI 30 i byggnaden.
Inom bygganden förekommer endast brännbara ytskikt, beklädnader och golvbeläggningar i form av obehandlat trä,
gardiner i obehandlad textil, m.m. Om bygganden inte ska avskiljas med brandcellgräns mellan verksamheten så ska hela
bygganden uppfylla kraven i VK 2a.
Not 4
Brandspridning till närliggande byggnader förhindras genom ett skyddsavstånd på > 8 m
Not 6
Då information kring dimensioneringsmetod saknas har utformning av bärförmåga vid brand ej kunnat fastställas. Enligt
dagens krav för Br 3 byggnad ska bärverken generellt vara utformade i klass R 15.
Not 7
Nödbelysning finns ej i bygganden.
Not 8
För byggnaden föreligger enligt dagens regelverk inte krav på anordning för tidig upptäckt och varning i händelse av brand
i form av automatiskt brand- och utrymningslarm, Ur ett skälighetsperspektiv så bör anordning för tidig upptäckt och
varning insataleras, lägsta nivå på lösning bör vara seriekopplade brandvarnare. Verksamheten bör dock överväga ett
automatiskt utrymningslarm som en mer redundant och säker lösning.
Not 9
Inget skydd mot spridning av brandgaser mellan brandceller tillämpas, då hela byggandens bedöms vara en brandcell.
Not 11
Brandrisker i bygganden förekommer enligt nedan:
-

Bastu
Torkrum med el-fläktar i förrådsutrymme.
Skridskoslip i förrådsutrymme
Lysrörsaramturer utan skyddskåpor förekommer
Kaffebryggare, kokplattor, vattenkokare
Tv-skärm, projektor
Datorer, skrivare, dvierse elektrisk utrustning
Skarvsladdar (seriekopplade)
Mobiltelefonladdare
Brännbartmaterial och sophantering
Anlagd brand
Grillning utomhus (förvaring av klass 1 vätska i ej klassade skåp innomhus förekommer)

Riskreducerande åtgärder behöver genomföras för samtliga risker. Riskerna behöver värderas och handlingsplaner behöver
arbetas fram.
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Sammanfattning och kommentarer
Generellt så har denna typ av verksamhet ett lågt krav gällande det byggandstekniska brandskyddet. Vilket ställer högre
krav på organisation och ett fungerande systematiskt brandskyddsarbete. Byggnadens utformning bedöms inte bidra till en
trygg och säker miljö avseende vare sig utrymning eller skydd mot brand och brandspridning. Det saknas brandavskiljning
mellan kontor och samlingslokal och bygganden saknar helt utrymningsplaner och vägledande markering. Dessutom
förekommer långa gångavstånd till utrymningsväg samt låsta, blockerade och felaktigt utformade dörrar. Då byggnaden är
tillbyggd och ombyggd så saknas också en tydlig bild över utrymningsvägarnas utformning vilket leder till att bygganden
blir mer av en labyrint än tydliga utrymningsstråk. Vidare så saknas logisk placering av handbrandsläckare samt underhållet
av släckutrustning bedöms vara bristfällig, även om delar av handbrandsläckarna är underhållna och skyltade 2018.
Verksamheten har tydliga brandrisker som inte är hanterade. Som helhet kan sägas att det är tveksamt om utrymning kan
säkerställas innan kritiska förhållanden uppstår och att byggandens utformning och egenskaper inte bidrar till ett hållbart
brandskydd. För att bygganden ska kunna fortsätta att vara i drift för denna typ av verksamhet så behöver handlingsplan
arbetas fram avseende:





Utrymning (utformning av utrymningsvägar, dörrar, lås, vägledande markering, m.m.)
Skydd mot brand- och brandspridning inom byggnad (brandceller, ytskikt, ventilation, m.m.)
Brandriskhantering (värdering och riskreducerande åtgärder)
Släckutrustning (placering, service och underhåll, skyltning, m.m.)

14. SÄRSKILD BESKRIVNING FÖR ÄNDRING INOM BYGGNADSDEL ELLER BYGGNADSPLAN
Byggnadsdel/byggnadsplan

Beskrivning av ändring och datum

15. UNDERLAG FÖR HANDLINGEN
Byggnadsdel/byggnadsplan

Beskrivning av ändring, datum samt tillhörande dokumentation

16. REGISTRERING AVSEENDE LÖPANDE REVIDERING AV DOKUMENTET
Datum
Signatur Beskrivning av revidering
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17. UNDERLAG TILL SYSTEMATISKA BRANDSKYDDSKONTROLLER.

Kontrollpunkter nedan utgår ifrån och beskrivs närmare i dokument - Riktlinjer för det organisatoriska brandskyddet.
Nedanstående lista avser att beskriva de brandtekniska funktioner som behöver kontrolleras i aktuell byggnad.
De ikryssade rutorna utgör endast en summering av de kontroller som är aktuella i byggnaden och utgör således inte någon
gränsdragningslista brand.

OBJEKT
Fastighetsbeteckning:
1.1 Utrymningsvägars funktion

Byggnad:
Dörrar, fönster och passager till och i utrymningsväg:
1.1.01

Dörrar, fönster och passager som nyttjas för utrymning

Utrymningsplaner:
1.1.21

Läsbarhet, mekanisk påverkan samt aktualitet.

2.1.01

Regelbunden kontroll av förändring genom väggbeklädnader mm.

2. SKYDD MOT BRANDSPRIDNING
2.1 Brandspridning inom brandceller.
2.2 Brandspridning mellan brandceller.

Dörrar och luckor i brandcellsgräns:
2.2.01
2.2.02
2.2.03

Dörrar och luckor i brandcellsgräns
Uppställningsanordning på dörrar i brandcellsgräns
Automatisk dörröppningsfunktion på dörrar i brandcellsgräns

Glaspartier:
2.2.11

Glaspartier i brandcellsgräns

Genombrott och skador:
2.2.21
2.2.22
2.2.23

Ventilationskanaler.
Genomföringar för kablar, rör, kanaler mm.
Väggar samt bärande konstruktioner, allmänt

3. BRANDTEKNISKA INSTALLATIONER
3.1 Varselmärkning, skyltning
och nödbelysning

Skyltning, nödbelysning:
3.1.01
3.1.02
3.1.03
3.1.04

Vägledande markeringar
Separata nödbelysningsarmaturer
Nödströmsförsörjning, batteribackup
Nödströmsförsörjning, reservkraftaggregat

Allmänbelysning:
3.1.11
3.1.12

3.2 Automatiskt brandlarm och
utrymningslarm
3.3 Automatiskt vattensprinklersystem

Trapphus och korridorer i byggnader med fler än två våningsplan.
Belysning av efterlysande skyltar.

3.2.01
Revisionsbesiktning
3.2.02
Systemunderhåll
3.2.11-16 Enklare kontroller och provningar.

Automatisk vattensprinkleranläggning
3.3.11
Revisionsbesiktning
3.3.11-19 Enklare kontroller och provningar genom anläggningsskötare.
3.3.21-25 Skötsel och underhåll genom installatör eller annat kompetent företag.

Boendesprinkler
3.3.31-37 Skötsel och underhåll genom installatör eller annat kompetent företag.

3.4 Fasta släcksystem för ökat
egendomsskydd

Sida 8(9)

3.4.01
Systemöversyn av besiktningsman/anläggarfirma eller driftentreprenör.
3.4.11-13 Enklare kontroller och provningar enligt anläggarfirmans anvisningar.
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3.5 Brandsläckningsutrustning för
personer på plats

3.5.01
Årligt underhåll genom utbildad serviceman.
3.5.11-14 Rutinkontroll genom enklare okulär besiktning.

3.6 Brandgasventilation

3.6.01-03 Manuellt mekaniskt öppnade luckor, dörrar och fönster.
3.6.11-13 Fjärrstyrd och/eller automatisk öppning av luckor, dörrar och fönster.
3.6.21-23 Fjärrstyrd och/eller automatisk aktivering av mekanisk
brandgasventilation.

4. VENTILATIONSSYSTEM
4.1.01
4.1.02
4.1.03

Årlig översyn av brandskyddsfunktioner.
Brand-/brandgasspjäll.
Im- och rökkanaler.

5.1 Åtkomst byggnader

5.1.01
5.1.02
5.1.03
5.1.04

Brandposter för räddningstjänstens släckvattenuttag
Branddammar
Körvägar och uppställningsplatser för räddningstjänsten
Takytor

5.2 Tillträde till byggnader

Insatsnyckel tillämpas.
5.2.01 Dörrar och passager

5.3 Insatsplaner

5.3.01 Regelbunden översyn.

5.4 Stigarledningar, anslutningar för
släckmedel.

5.4.01 Stigarledningar med anslutnings- och uttagspunkter.

5.5 Fasta släcksystem med funktion som
släckhjälp till insatsstyrka.

5.5.01
Systemöversyn genom anläggarfirma eller driftentreprenör.
5.5.11-12 Enklare kontroller och provningar.

4.1 Ventilationssystem

5. INSATSFÖRUTSÄTTNINGAR

5.6 Brandförsvarstablåer och styrningar Avseende brandlarmssystem, se vidare avsnitt 3.2.
Avseende styrning för sprinklersystem, se vidare avsnitt 3.3.
avsedda för räddningstjänsten.
Avseende styrning och aktivering av brandgasventilation, se vidare avsnitt 3.6.

6. SPECIELLA RISKER
6.1 Uppvärmningssystem

Lokaler för fjärrvärmeutrustning eller pannrum betraktas som tekniklokal vilken inte
kräver särskilt beaktande utöver normala kontroller.

6.2 Hantering brandfarlig vara.

6.2.01
6.2.02
6.2.03
6.2.04
6.2.05

Lokal, utrymme där brandfarlig vara hanteras/lagras.
Fasta gassystem, gasledningar.
Inomhusplacerade cisterner.
Varselmärkning för brandfarlig verksamhet.
Hanterade mängder.

6.3 Utvändiga cisterner

6.3.01
6.3.02

Systemöversyn.
Skydd mot yttre risker.

6.4 Elektriska installationer

6.4.01
6.4.02
6.4.03
6.4.04

Kontroll genom auktoriserad besiktningsman.
Belysningsarmaturer och heta ytor.
Elcentraler.
Batteriladdningsplatser som kan alstra brandfarlig gas.

6.4 Utvändig lagring, anlagd brand

6.4.01
6.4.02

Containrar, komprimatorer, upplag, miljöstationer
Lastkajer
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Sammanfattning
Syftet med denna studie är att beräkna energianvändning och potentiell värmeåtervinning från ett
NH3+Värmepump eller CO2-kylsystem baserat på en antagen belastningsprofil och rådande klimatdata.
Resultaten visar el-energianvändning samt avgiven värmeenergi under hela den antagna säsongen.
Grundantagandet i denna rapport är att bandyhallen är i drift året-runt och att isytan är 7400 m2. Klimatdata
är tagna från Linköping vilka genom erfarenhetsvärlden ger en inomhustemperatur som i sin tur ger en
värmebelastningen på isen (erforderlig kylkapacitet). Metoden har utvecklats genom mätningar i liknande
anläggningar.
För att täcka samma kylbehov och producera samma värmemängd (låg- och högtemperaturnivå) använder
det indirekta CO2 systemet 43% mindre el. Den stora differensen förklaras framförallt av en låg COPvärme på
värmepumpen som behöver lyfta hög-temperatur-vattnet upp till 75°C. Total avgiven värmemängd på
användbara temperaturnivåer (20-70 °C) är ca 1600 MWh där ca 33% finns mellan 40 och 70 °C samt 67%
mellan 20 och 40°C.
Vidare så kommer eventuella värmepumpar högst sannolikt att använda HFC-medier (eller någon annat
likvärdigt syntetiskt alternativ) vilket inte är önskvärt. Den renodlade CO2-lösningen innehåller bara naturliga
medier.
Givet ovanstående tillsammans med tidigare presenterad information (i PPT: Framtidsscenarion Backavallen
presentation 08MAJ17), så rekommenderar EKA att välja den CO2-baserade lösningen.
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1.1 Potentiell elanvändning hos nya kylsystem
Ett nytt kylsystem innebär nya möjligheter vad gäller värmeåtervinning. Denna rapport beskriver
utvärderingen av den potentiella energianvändningen av kylsystemet för en kall bandyhall med issäsong året
runt. Flera beräkningsalternativ introduceras med olika köldmedier, samt möjligheterna med en potentiell
värmeåtervinningsfunktion.
Syftet med denna del är att uppskatta/beräkna energianvändning och potentiell värmeåtervinning från ett
NH3+Värmepump eller CO2 kylsystem baserat på en antagen belastningsprofil och rådande klimatdata.
Resultaten visar el-energianvändning samt avgiven värmeenergi under hela den antagna säsongen. Som bas
för klimatsimuleringen används det publika beräkningsprogrammet Pack Calculation II (Pro).
1.1.1

Antaganden

Antagandet i denna rapport är att bandyhallen är i drift året runt.
2 alternativ kommer att analyseras:
•
•

Alternativ 1: Koldioxid (R744) indirekt kylsystem med värmeåtervinning.
Alternativ 2: Ammoniak (R717) indirekt kylsystem med värmepumpar.

Värmebelastningen på isytan har antagits som medelvärden på timbasis (korrelationer från empiriska data
från motsvarande konfiguration och beräknad med statistiska väderdata).
Sagda värmebelastning beräknas med hjälp av uppgiven lufttemperatur i Linköpings området.
Värmebelastningen, dvs den värme som måste bortföras ifrån isen, är samma sak som erforderlig
kylkapacitet och baseras på utomhustemperaturen. Genom mätningar i liknande anläggningar har denna
empiriska metod utvecklats.
Även ispistens uppbyggnad kommer att styra vid vilka temperaturer kylsystemet arbetar vilket i sin tur styr
energianvändningen.
EKA använder empiriska resultat från liknande isbanor för att bestämma erforderlig kyleffekt vid varierande
utomhustemperaturer vilka själv påverkar inomhustemperaturer.
Bandy-isyta – 7400 m2.
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Tabell 1. Belastning per månad enligt EKAs belastningsmodell.

Månad
januari
februari
mars
april
maj
juni
juli
augusti
september
oktober
november
december

tutomhus Linköping
[°C]
-1.6
-2.0
1.6
5.4
10.6
14.1
16.5
16.1
11.3
7.2
1.9
-2.6

Bandy
Belastning
[W/m2]

tinomhus [°C]
0.1
0.0
0.7
1.4
2.4
3.0
3.5
3.4
2.5
1.7
0.7
-0.1

4

15.1
14.8
17.4
20.0
23.6
26.1
27.7
27.5
24.1
21.3
17.5
14.4

Bandy
absolut
belastning
[kW]
112
110
129
148
175
193
205
203
178
157
130
107

t2[°C]
-9.2
-9.2
-9.2
-9.3
-9.3
-9.3
-9.4
-9.4
-9.3
-9.3
-9.2
-9.2
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Tabell 1 visas genomsnittliga värden per månad men simuleringen körs med timupplösning (se profilen Figur
1). Det ska också noteras att dimensionerande kyleffekter för anläggningen är betydligt högre –
storleksordningen 3-5 ggr så stora. De momentana effekterna är högre då till exempel utetemperaturerna
kan väntas vara uppåt 30 °C - dagtid under sommarsäsong, samt att avspolningar skapar stora
värmebelastningar.
Baserat på den kyleffekten och motsvarande isyta beräknas en driftförhållandena för kylsystemet vilka
återigen grundas på empirisk kunskap om ispistens uppbyggnad.
Dessa resultat används för att skapa en årlig belastningsprofil i programmet Pack Calculation II.
1.1.2

Beräkning med Pack Calculation II

CO2 och NH3 kylsystemen har simulerats i programmet Pack Calculation II (PC II). Detta program beräknar
med timmedelvärden energianvändning, avgiven värme, mm vilket använts för denna analys.
1.1.2.1 Systemkonfiguration
Olika kompressorer valdes beroende på de två olika köldmedierna (Koldioxid, Ammoniak) och baserat på
följande villkor:
Koldioxid:
•
•
•

Tförångning = -10°C
Pgk = 80 bar
Tgaskylare.ut = 20°C

Ammoniak:
•
•

Tförångning = -10°C
Tkond = 35°C

Erforderlig vald kylkapacitet i PC II är ca 350 kW.
1.1.2.2 Lågtryckssidan
De årliga profilerna för kyleffekt och förångningstemperatur används som input och är framtagna enligt ovan.
Kyleffekt på en timbasis ser ut som på Figur 1.
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Backavallens bandy kylkapacitet
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Figur 1. Uppskattat kylbehov på en timbasis.

1.1.2.3 Högtryckssidan
1.1.2.3.1 Alternativ 1 – Koldioxid indirekt med värmeåtervinning:
En direkt icke-standard luftkyld gaskylare används med följande parametrar:
•
•
•
•

Vid 0% kapacitet: DT = 7 K; Qc = 17.4 kW.
Vid 100% kapacitet: DT = 7 K; Qc = 435.9 kW; Fläkteffekt = 9.5 kW.
Minimum Tkond = 10°C.
Subcooling 2K.

Värmeåtervinningssidan - värmebärarens returtemperatur till återvinningsväxlaren är 20° C, och högtrycket
ligger på minimum 80 bar.
1.1.2.3.2 Alternativ 2 – Ammoniak indirekt med värmepumpar:
En indirekt icke-standard luftkyld kondensor används med följande parametrar:
•
•
•
•
•

Vid 0% kapacitet: DT = 10 K; Qc = 4.6 kW.
Vid 100% kapacitet: DT = 10 K; Qc = 300 kW; Fläkteffekt = 13.8 kW; Pumpeffekt = 3.3 kW.
o Kylmedelskylarens energianvändning justeras för att passa bara värmedelen som avges till
omgivningen (inte till värmepumpen)
Minimum Tkondensering = 16°C.
Underkylning: 2 K.
Värmepump låg temperatur:
o Tkond. = 40°C.
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•

1.1.3

o Tförång. = 10°C.
o Överhettning 2K.
o Underkylning 5K.
o Värmeförluster 7%.
o ηis 70%.
o COPvärme = 5.6.
Värmepump hög temperatur:
o Tkond = 75°C.
o Tförång = 10°C.
o Överhettning 2K.
o Underkylning 5K.
o Värmeförluster 7%.
o ηis 70%.
o COPvärme = 1.9.
Resultat från beräkning

Sammanställningen nedan är utdata från PC II vilket ges som årlig total el-energianvändning för kylsystemet
men även nedbruten på månadsbasis. El-energianvändningen är uppdelad på kompressorernas del samt
kringutrustning, vilket i det här fallet är köldbärarpumpar samt gaskylarfläktar.

kWh
140 000

Den tillgängliga och avgiven värmen per månad för indirekt
koldioxid kylsystem med VåV

Värme över 40°C [kWh]

Värme mellan 40°C och 20°C [kWh]

Avgiven (under 20°C) [kWh]

120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
-

Figur 2. CO2 IDX med VåV, Den tillgängliga och avgiven värme per månad från PC II simulering.

7

208

Katrineholm – Backavallens bandy
2019

kWh
2 000 000

Den tillgängliga och avgiven värmen för indirekt koldioxid system
med VåV
Värme över 40°C [kWh]

Värme mellan 40°C och 20°C [kWh]

Avgiven (under 20°C) [kWh]

1 800 000
1 600 000
1 400 000
1 200 000
1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
Figur 3. CO2 IDX med VåV, Den totall tillgängliga och avgiven värme från PC II simulering.

Denna värmemängd används som bas i värmepumparnas fall, vilket betyder att värmepumparna måste
producera samma värme till de här respektive temperaturnivåerna från den tillgängliga värmen från NH3systemets kondensor.

ELANVÄNDNING JÄMFÖRELSE
Kompressorer

Kylsystem aux

R134a VP låg temp

R134a VP hög temp

1000
900

Elanvändning [MWh]

800
700
600
500

400
300
200
100
0
CO2

NH3

Figur 4. Elanvändning per systemlösning.
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Elanvändningen av de olika alternativen kan läsas i den följande tabellen:

Kompressorer
Kylsystem aux
R134a VP låg temp
R134a VP hög temp
Total

CO2
466.6
39.4
506.0

NH3
296.5
44.5
174.3
373.3
888.6

För att täcka samma kylbehov och producera samma värme (låg- och högtemperaturnivå) använder det
indirekta CO2 systemet 43% mindre el. Den här stora differensen förklaras mest av en ganska låg COPvärme på
värmepumpen som behöver lyfta vattnets temperatur upp till 75°C med en 10°C förångningstemperatur.
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229

Stor miljö- och klimatsatsning på
Sportcentrum

230

Service- och tekniknämndens underlag för
övergripande plan med budget 2019:
• Föremål för upphandling:
• Backavallen bygg, kyla,
teknik
• Byggstart april 2020

231

Stor miljö- och klimatsatsning på
Sportcentrum
Förstudie: bl.a. konvertering
kylanläggning och
nybyggnationer på Backavallen
Organisation och process

• Projektleds av SBF
• STF driftansvarig
• Samråd kommer att ske med aktuella
idrottsföreningar och andra intressenter.
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Stor miljö- och klimatsatsning på
Sportcentrum
• Konvertering av kylanläggning till miljövänligt kylmedel.

233

Stor miljö- och klimatsatsning på
Sportcentrum

234

• Ta hand om överskottsvärmer från Hockeyhallen för bl.a. uppvärmning
och dusch i nybyggd omklädningsbyggnad
• Energitrimning av hockeyhallen

Stor miljö- och klimatsatsning på
Sportcentrum
• Energitrimning av uppvärmning av konstgräset

235

Stor miljö- och klimatsatsning på
Sportcentrum
• Gamla uttjänta lokaler rivs och nytt energisnålt omklädningshus /
vaktmästeri / Maskingarage byggs.

• Inga eluppvärmda lokaler med direkt-el.
• Minskar koldioxidutsläpp
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Stor miljö- och klimatsatsning på
Sportcentrum

• Backavallens kommande energilösningar kan försörja stor del av
Duveholmshallen med uppvärmning och varmvatten.
• Det ger mindre beroende av fjärrvärme på Sportcentrum
(Duveholmshallen). Backavallen är redan frånkopplat.
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Stor miljö- och klimatsatsning på
Sportcentrum
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Stor miljö- och klimatsatsning på
Sportcentrum

• Bygga väderskydd över C-plan
• Ta till vara den värme som skapas när man gör is.
• Styrning av all elförbrukande utrustning för att optimera anläggningen.
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Stor miljö- och klimatsatsning på
Sportcentrum
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241

Stor miljö- och klimatsatsning på
Sportcentrum

242

Väderskydd som ger
Skydd från yttre påverkan.
• Sol
• Regn
• Snö
• Vind
• Värme
• Kyla

Stor miljö- och klimatsatsning på
Sportcentrum
• Miljövänlig och energisnål belysning
• Belysning som går att styra på ett miljösmart sett.
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Stor miljö- och klimatsatsning på
Sportcentrum
•
•
•
•
•
•

Ökar energiåtervinningen med 1125 MWh per år.
Åtgår ca 2000 MWh vid Duveholmshallen
Ger ca 1700 MWh från Väderskyddet
Ger ca 450 MWh från Hockeyhallen
Finns i dag 1000 MWh i berglagret (från Konstgräset)
Uppskattad energiåtgång konstgräsfotbollsplan 1100 MWh
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Upphandlingar 2019
• Samverkansentreprenad (sk. partnering)
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Tidplan
oktober 2019

Maj 2019
Presentation

April 2020
Byggstart

Upphandling
Samverkansentreprenad
konvertering/bygg

Oktober 2020
Invigning
konvertering/hall

Januari 2020
Avtalsskrivning
konvertering

Maj 2021
Invigning
vaktmästeri,
omklädning och
maskin

Besparingar som kan göras om
väderskydd byggs över C-plan
Minskade kostnader mot i dag:
Energi

0,275 MSEK/år

Verksamhet

0,600 MSEK/år

En Rolba mindre

0,130 MSEK/år

Driftentreprenör

0,300 MSEK/år

Totalt besparing

1,305 MSEK år 1
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Sammanställning kostnader enligt förstudie
med väderskydd enligt förstudie: nr 3

Vaktmästeri och
omkläd ca 35 MSEK
beroende på vad som
ska ingå.

Väderskydd och konstfrusen C-plan.
2020

2021

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Kylanläggning
12,0 MSEK
0,9 MSEK
Sanering
Ispist
2,5 MSEK
Värme (bef ishall)
0,6 MSEK
Väderskydd
51,0 MSEK
Kulvert
2,5 MSEK
•
Totalt 69,5 MSEK

• Kapitalkostn.
• Besparingar
• Årlig kostn.
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Omklädning, vaktmästeri
33,0 MSEK
Maskingarage
4,0 MSEK
Rivning byggnader
1,4 MSEK
Gc-väg genom området
0,9 MSEK
•
Totalt 39,3 MSEK

• Kapitalkostn.

1,572 MSEK år 1

2,780 MSEK år 1
1,305 MSEK år 1
1,475 MSEK år 1

Totalt 108,8 MSEK
Avskrivning 40 år och 1,5 %.
Totalt 3,047 MSEK år 1

Sammanställning kostnader för konvertering och
byggnation enligt förstudie: nr 2
249

Inget Väderskydd.
konstfrusen C-plan.
2020

2020-21

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Kylanläggning
15,0 MSEK
Sanering
1,0 MSEK
Värme (bef ishall)
0,6 MSEK
Belysning C-plan
1,7 MSEK
Rivningar
0,9 MSEK
Totalt 19,2 MSEK

• Kapitalkostnad
0,768 MSEK år 1
• Ökade driftkostnader (el) ca 0,4 MSEK år 1
• Totalt 1,168 MSEK år 1

Vaktmästeri och omkläd
ca 35 MSEK beroende på
vad som ska ingå.

Omklädning, vaktmästeri 35,0 MSEK
Offentlig serviceanl.
1,8 MSEK
Maskingarage
7,0 MSEK
Rivning byggnader
0,9 MSEK
Gc-väg genom området
0,9 MSEK
Pressläktare
0,9 MSEK
•
Totalt
46,5 MSEK

• Kapitalkostnad

1,860 MSEK år 1

Klimatet tuffaste motståndaren
Totalt 65,7 MSEK
Avskrivning 40 år och 1,5 %.
Totalt 3,028 MSEK år 1

Stor miljö- och klimatsatsning på
Sportcentrum
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Stor miljö- och klimatsatsning på
Sportcentrum
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Solceller på ½ väderskyddets tak
Investeringskostnad: 6,3 MSEK (inkl ivesterinsstöd 20%)
Installation av solceller ger ”Payback Time” på 9 år

Beräknad effekt /år:
Livslängd:
Använder el själv:
Säljer el:
Inbesparad el år 1:
Intäkt från såld el år 1:

770 MWh
40 år
35%
65%
239 000 kr
443 000 kr

Total positiv effekt år 1:
Kapitalkostnad år 1:
Besparing år 1

682 000 kr
252 000 kr
430 000 kr

Sammanställning kostnader enligt förstudie
med väderskydd enligt förstudie: nr 4
Väderskydd och konstfrusen C-plan.
Inkl solceller
2020
•
•
•
•
•
•
•

Kylanläggning
12,0 MSEK
Sanering
0,9 MSEK
2,5 MSEK
Ispist
Värme (bef ishall)
0,6 MSEK
Väderskydd
51,0 MSEK
Kulvert
2,5 MSEK
Solceller
6,3 MSEK
•
Totalt 75,8 MSEK

• Kapitalkostn.
• Besparingar
• Årlig kostn.

Vaktmästeri och
omkläd ca 35 MSEK
beroende på vad som
ska ingå.

2021
•
•
•
•
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Omklädning, vaktmästeri
33,0 MSEK
Maskingarage
4,0 MSEK
Rivning byggnader
1,4 MSEK
Gc-väg genom området
0,9 MSEK
•
Totalt 39,3 MSEK

• Kapitalkostn.

1,572 MSEK år 1

3,032 MSEK år 1
1,735 MSEK år 1
1,297 MSEK år 1

Totalt 115,1 MSEK
Avskrivning 40 år och 1,5 %.
Totalt 2,869 MSEK år 1

Alt 4. Nedläggning:
Ingen is utomhus på Backavallen
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Sammanställning enligt förstudie avveckling is
utomhus enligt förstudie: nr 5.
2020
Rivning byggnader

1,8 MSEK

Rink, curling, vaktm, garage, pressl.
Överskottsvärme (bef ishall)

1,6 MSEK

Sanering

2,0 MSEK

Omklädning, vaktmästeri

20,0 MSEK

Maskingarage

3,0 MSEK

Gc-väg, belysning m m

0,9 MSEK

Sanering Ispist

0,5 MSEK

Fjärrvärme

1,5 MSEK
Totalt 31,3 MSEK

Kapitalkostnad i 40 år 1,5%:

1,252 MSEK år 1

Inget konstfruset Utomhus.
Inget Väderskydd
Minskning omklädningsrum
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Konsekvenser:
• Föreningarnas överlevnad!
• Inaktiva barn och ungdomar
• Ökat fjärrvärmeberoende till konstgräset,
duschvatten, uppvärmning i samtliga
byggnader.
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Konsekvenser av nedläggning av C-plan
Ökad driftskostnad för
konstgräsfotbollsplanen
Beräknad åtgång 1100 MWh.
Ca 500 MWh från planen sommartid
Ca 600 MWh från Fjärrvärme
Duschvatten på Backavallen, Fjärrvärme/el
Uppvärmning på Backavallen, Fjärrvärme/el

Minskade kostnader
El till kylning C-plan
El till belysning C-plan
Driftpersonal
Två ismaskiner (Rolba) färre
Mindre byggnader till omklädning/vaktmästeri
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Tack!
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Nytt ledarskap för Katrineholm

Övergripande plan med budget för 2020-2022
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Nytt ledarskap för Katrineholm –
Centerpartiets kommunplan 2019-2022
Centerpartiet står för närodlad politik. En politik där fler beslut fattas direkt av människor
själva eller nära de människor som berörs. Det ska inte spela någon roll om du bor i
Katrineholms centrum eller på landsbygden, din röst är lika värdefull.
Vi tror på människors egen förmåga och vi vill ge alla maximala möjligheter i livet. Vi ser att
vi har en skyldighet att bruka naturens resurser utan att förbruka dem för kommande
generationer. Vi vill se en gemenskap där alla behövs. Därför behövs ett nytt ledarskap i
Katrineholm, ett ledarskap som står för ökad frihet och jämställdhet, för minskad otrygghet
och mot miljöförstöring. Ett ledarskap för medmänsklighet och öppenhet.
Det här är våra utgångspunkter, när vi formar politiken för Katrineholm under planperioden.
Katrineholms förmåga att blomstra som kommun avgörs av om det finns företag som ger
jobb och om vi får in alla i samhället. Den som är ny i Sverige och Katrineholm behöver veta
hur svenska samhället fungerar och vilka rättigheter och skyldigheter som gäller. Därför är
starten en utbildning om detta. Språket är också viktigt. Här är samtal och sång en bra
inkörsport. Snabb ingång i arbetslivet är en bra förutsättning för integrering i samhället.
Katrineholm behöver många olika företag, av olika storlek och i olika branscher. Olikheter
berikar och föder idéer. Kommunen ska vara välkomnande för människor som har idéer. Det
handlar om att se varje människas förmåga. Därför vill vi se att sociala företag, ”vi-jobb”,
exempelvis kooperativ som växer fram som alternativ och insteg till den vanliga
arbetsmarknaden.
Även med fler företag inom fler branscher kommer många kommuninvånare att pendla till
sitt arbete. Centerpartiet vill se ett öppnare Katrineholm, där kommunen har kvällsöppet vid
givna tillfällen. Det handlar också om att utveckla e-tjänster och att se till att pendlingen kan
ske smidigt med goda förbindelser med tåg och bussar samt med utökade parkeringar för
pendlare.
Ett företagsamt Katrineholm skapas inte av sig självt. Temadagar i skolan om innovation,
uppfinningar, trafik och odling kan bidra. Kontakten mellan skolan och arbetslivet måste
förbättras.
Alla barn och ungdomar lär inte på samma sätt. Händernas kunskap är viktig. Centerpartiet
vill därför satsa på lärlingsutbildning. Katrineholm har av tradition varit en skolstad. Det är en
position att vara rädd om. Det ska vara möjligt att bo kvar och ändå kunna läsa på högskolan
genom bra studielokaler och teknik i framkant.
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Närodlad politik
Centerpartiets grundsyn är att beslut ska fattas så nära de berörda som möjligt. Detta är
närodlad politik. Det är föräldrarna som bäst vet vilken omsorg som passar deras barn.
Därför ska det finnas många alternativ att välja mellan. Vi vill minska gruppstorlekarna för att
ge lärare och elever mer arbetsro.
Skolan har ansvar för att alla får det stöd de behöver för att lära. Vi vill se bättre betyg för
Katrineholms skolor, så att fler elever kan lämna skolan med godkända betyg för att ha de
bästa förutsättningarna för att få ett jobb. Inom planperioden ska skolresultaten höjas. Det
ska ske genom tidiga insatser när det gäller ”läsa-skriva-räkna” och kompetensutveckling.
Skolan är hela samhällets ansvar.
För Centerpartiet är kvalitet i välfärden viktigast. Höga krav på kvalitet – skolresultat, service
och omvårdnad – ska vara avgörande för såväl privata som kommunala utförare. Dåliga
resultat är aldrig acceptabla. Men vi gillar valfrihet och olikheter. Alla är olika och har olika
önskningar. Centerpartiet vill att mormor ska kunna välja vem som kommer hem till henne
för att hjälpa till med vardagsomsorgen, var hon vill bo och om morfar ska kunna flytta med.
För att nå kvalitet krävs fler händer i vården och personal som har rimliga arbetsvillkor.
I vår syn på välfärden ligger att människan mår bäst i gemenskap med andra. Ensamhet ska
vara självvald. Samhället måste bygga in gemenskap redan i samhällsplaneringen och
byggandet. Centerpartiet vill att Katrineholm ska uppföra ett ”Bertil-bo”, ett multihus, där
förskola, skola, senior- och äldreboende byggs in i samma fastighet. Målet är att ge plats för
naturliga möten och gemenskap.

Landsbygd – Vi ser hela Katrineholm

Alla invånare är lika mycket värda att lyssna till. Demokratin måste stärkas genom att
medborgarförslag införs. Flickor och pojkar, kvinnor och män ska ha lika villkor som anställda
och som kommuninvånare.
En tredjedel av Katrineholms befolkning bor utanför staden. Det är rimligt att resurserna
följer befolkningen och att mer investeringar görs utanför staden. Att ge bidrag till enskilda
vägar är en del i detta. Centerpartiet vill förändra principerna för kommunens vägbidrag, så
att de följer Trafikverkets prioriteringar. Vi vill också att vägbidragen ska uppräknas. Centerpartiet anser att en tredjedel av investeringsutrymmet ska läggas på landsbygden och vi vill
landsbygdssäkra alla beslut. Denna inriktning ska inledas under planperioden. I satsningarna
på landsbygden ingår att förstärka kommunens service genom att fortsätta utveckla de
servicepunkter som startades under 2018. I dessa förenas kommersiell service med
kommunens service enligt bygdens önskemål. Vi ser landsbygdsskolorna som resurser i
bygden och avsätter medel som ersättning för detta.
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Kollektivtrafiken måste utvecklas, så att invånarna enkelt och miljövänligt kan färdas inom
och utom kommungränsen. Detta kommer att kräva fortsatta goda förbindelser, men även
stora mått av nytänkande för att öka servicen och samtidigt begränsa kostnaderna.

Mat och miljö
Den mat som kommunen serverar ska ha som mål att smaka som hemlagat och vi ska ha
svenska krav på maten. Ingen dubbelmoral vid upphandlingen, utan lika villkor med så
mycket närodlat som möjligt. Här behövs långsiktiga villkor så att lokala producenter kan
bidra. Mer mat ska kunna lagas så nära de som ska äta den som möjligt. Hemtjänstens
personal ska få tid att laga mat. Det ska gå att laga mat i skolorna och på servicehusen. Tiden
mellan målen, särskilt nattetid (nattfastan) ska minska. Mat är mer än något som ska hamna
i magen. Mat är resultatet av ekologiska samband. Fler behöver känna till sambanden.
Därför vill Centerpartiet att kommunen ska satsa på trädgårdsodling i staden, vid skolor och
genom kolonilotter. Det är viktigt att kunna se sambanden och veta var maten kommer ifrån.
Människans överlevnad bygger på att vi kan skapa en giftfri vardag och ta oss an klimatutmaningen. Centerpartiet vill ta bort farliga kemikalier från vår vardag och vi vill börja
avgiftningen hos barnen i förskola och skola. Ett uppdrag ska därför läggas till Samhällsbyggnadsförvaltningen för att tillsammans med KFAB genomföra en miljöutredning. När det
gäller klimatet behövs en lokal klimatfärdplan för hur Katrineholm kan bli självförsörjande på
energi och minska utsläppen av koldioxid.
I ett långsiktigt hållbart samhälle måste vi vara rädda om vår matjord. Åkermarken ska
brukas – inte förbrukas. Ett levande kulturlandskap behövs för att knyta samman vår historia
med vår samtid och framtid. Brukade fält kan vara lika lugnande för själen som parkmark. Vi
vill därför särskilt värna om Åsen och om Djulö gärde med allé, aktivt jordbruk och det
värdefulla strövområdet. Vi vill att våra barn och barnbarn ska kunna glädjas åt naturen och
det öppna landskapet.

Katrineholm mot 2022
Centerpartiet anser att det behövs ett nytt ledarskap för Katrineholm, där ett större ansvar
tas för att bygga trygghet i barnomsorg och skola, för våra äldre och för den miljö som vi
måste vårda för kommande generationer.
Med ett Katrineholm som växer följer nya utmaningar. Nya förskolor, skolor och
äldreomsorg behövs för att möta befolkningstillväxten, liksom det behövs bostäder. I
planeringen av nya äldreboenden, skolor och förskolor, ser vi möjligheterna att förverkliga
”Bertil-bo”, ett multihus, där boende, äldreboende, skola och förskola kan samsas under
samma tak. Vi anser också att arbetsmiljön måste förbättras, så att de orimligt höga
sjuktalen kan sjunka. Detta är en förutsättning för att kommunen ska lyckas att rekrytera och
behålla personalen i framtiden.
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Kommunen står inför stora investeringar och utökning av verksamheten i en inte allt för
avlägsen framtid, vilket den ekonomiska planeringen måste ta hänsyn till.

Katrineholm 2020 och Agenda 2030
Världens ledare har genom Agenda 2030 förbundit sig till 17 globala mål för att nå
huvudmålen, att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter, lösa klimatkrisen och
främja fred och rättvisa. Det är inte FN som ansvarar för målens genomförande, utan det är
varje land. I Sverige har riksdag, region och kommuner ansvar för genomförandet, men för
att agendan ska uppfyllas krävs att även näringslivet, civilsamhället, akademin och
privatpersoner är engagerade. Centerpartiet anser att Katrineholm ska gå före och låta
Agenda 2030 ligga till grund för verksamheten med syftet att skapa social, ekologisk och
ekonomisk hållbarhet.
För att genomföra detta anser Centerpartiet att det behövs ett nytt ledarskap för
Katrineholm, där ett större ansvar tas för att bygga trygghet i barnomsorg och skola, för våra
äldre och för den miljö som vi måste vårda för kommande generationer.
Vår budget bygger på en oförändrad skattesats, men nytänk och samverkanslösningar krävs
för att få skattemedlen att räcka längre. Vi anser att det är nödvändigt att satsa på
kommunens personal och på arbetsmiljön för att få ner de höga sjuktalen.
Den ekonomiska planeringen måste inrikta sig på att hitta en organisation som håller över
tid och med prioritering av barn och äldre. Investeringar i förskolor, skolor, äldreboenden
och gruppbostäder gör att övriga investeringar får stå tillbaka. Centerpartiet väljer därför att
presentera några satsningar och områden som vi vill prioritera under kommande år och
utifrån vad vi lovar väljarna i valet 2018.
ÅTAGANDEN
Centerpartiet ser behoven inom vård- och omsorgsnämnden och vi avsätter 18 miljoner att
använda för att täcka behoven inom äldreomsorgen och omsorgen. Syftet med satsningarna
är att minska sjukskrivningarna och behålla och utveckla kvaliteten inom omsorgen samt för
att stärka lekotekets verksamhet.
Centerpartiet återför 14,1 miljoner och satsar ytterligare 3,5 miljon på strukturbidrag till
kommunens landsbygdsskolor, vilket innebär en förstärkning till bildningsnämnden om 17,6
miljoner.
Centerpartiet genomför en organisationsförändring och bildar en samhällsbyggnadsnämnd
genom att bygg- och miljönämnden får ett utökat ansvar. Näringslivsfrågorna återgår till
samhällsbyggnadsförvaltningen.
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Centerpartiet vill återställa bidraget till enskilda vägar och vi anslår medel för att skynda på
arbetet med att inventera och åtgärda förskolans lokaler för att nå en giftfri vardag för våra barn.
Det innebär att samhällsbyggnadsnämnden får 1,5 miljoner i utökad ram.
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram en attraktiv lekpark med placering på
Stortorget. Parken ska visa Katrineholms nutid och historia och bidra till ett mer levande
centrum. Medel avsätts för detta i investeringsbudgeten.
Samhällsbyggnadsnämnden får vidare i uppdrag att inleda arbetet med ett nytt Resecentrum.

Centerpartiet avsätter en miljon till Viadidakt för feriearbeten.
Statsbidraget för att minska segregationen om 8 miljoner öronmärks för att används till att
skapa social hållbarhet samt att 10 miljoner tas från Integrationsfonden till samma ändamål.
Medlen ska användas till satsningar för att fler ska rustas för att kunna gå till egen
försörjning. Detta ska ske genom ett systematiskt samarbete mellan socialförvaltningen och
Viadidakt. Medlen delas därmed mellan nämnderna.
Kommunstyrelsens medel till oförutsedda händelser minskas med 2 miljoner.
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en vision för kommunens integrationsarbete och
utifrån denna tas det fram en strategi för att nå målen.
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram nya ägardirektiv till kommunens bolag, där det
tydligt framgår att bolagen inom ramen för sitt uppdrag ska bidra till att Katrineholm uppnår
målen för Agenda 2030.
Kulturnämnden får inom sin ram avsätta en pott om en halv miljon att använda till
oförutsedda kulturbidrag samt en halv miljon till ungdomsverksamhet. Däremot minskas
Lyckliga gatorna med en miljon.
Centerpartiet medger ett investeringsutrymme för en bandyhall motsvarande kostnaden för
byte av köldmedel, 65,7 miljoner, samt anser att överstigande del av kostnaden ska
delfinansieras på annat sätt genom exempelvis sponsorer, föreningsinsatser och hyror.
Centerpartiet anser att resursanvändningen bättre ska spegla befolkningen och att mer
investeringar görs utanför staden. På sikt ska en tredjedel av investeringsutrymmet läggas på
landsbygden.
Bilaga 1
Bilaga 2

Centerpartiets förslag till driftsbudget
Centerpartiets förslag till investeringar
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Övergripande driftsbudget 2020 med plan 2021 - 2022, majoritetsförslag övergripande plan med budget
KF 181119

Belopp i tusentals kronor (tkr)

Nämnd/styrelse
Övergripande politisk ledning
Bildningsnämnden
Kommunstyrelsen
varav Kommuncentrala
varav Kommunledningsförvaltningen samt Näringsliv
varav Samhällsbyggnadsförvaltningen
varav Kommunstyrelsens medel till förfogande
Kulturnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Service- och tekniknämnden
Socialnämnden
Viadidaktnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Räddningstjänsten VSR
Kompensation för ökade löner
Ökade kapitalkostnader nämnder
Summa nämnder
Ökade kostnader lokaler
Löneuppräkning
Drifteffekt av föreslagna investeringar
PO-påslag och semesterlöneskuld
Pensioner
Intäkter Viadidakt-Vingåker
Kapitalkostnadsintäkter
Avskrivningar
Skatteintäkter
Kommunalekonomisk utjämning
Kommunal fastighetsavgift
Finansiering, utdelningar m.m.
Statsbidrag flyktingkvot
Statsbidrag för att minska segregation och upplösning av integrationsfond
Summa finansiering
TOTALT
Budgeterat resultat i % av skatter och utjämning
GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Majoritetsförslag

Budget
2019

MajoritetsförslagJusteringar
2020

Summa efter justeringar

C-budget
efter justering

Plan
2021

Plan
2022

-12 271

-11 139

-11 139

-11 139

-11 139

-838 787

-867 789

-17 600

-885 389

-876 625

-884 765

-181 982

-200 281

74 761

-125 520

-201 785

-202 485

-14 208

-14 208

-14 208

-110 312

-118 116

-118 116
-67 161

-11 600

-14 208

-103 369

-117 312

7 000

-58 009

-65 761

65 761

0

-66 461

-3 000

-3 000

2 000

-1 000

-3 000

-3 000

-37 638

-42 952

1 000

-41 952

-40 452

-40 452

-72 295

-529

-534

-102 772

-111 900

-72 829

-534

-534

-111 900

-111 900

-111 900

-180 468

-191 307

-62 543

-64 714

-5 000

-191 307

-191 307

-181 307

-69 714

-64 714

-711 875

-728 602

-18 000

-61 714

-746 602

-732 594

-737 647

-32 020

-32 810

-32 810

-32 810

-32 810

0

0

0

0

-37 035

0

0

-2 160 885

-2 252 028

-23 070

-5 309

-5 309

-40 588

-76 524

0

0

0

-37 035

-39 511

-37 134

-2 289 162

-7 650

-9 998

-2 271 509

-2 311 785

0

0

0

-11

1 289

91 245

93 375

93 375

95 377

97 654

-118 500

-120 100

-120 100

-129 800

-134 300

12 538

13 213

13 213

13 213

13 213

67 712

93 160

93 160

100 809

103 158

-67 825

-78 134

-78 134

-84 359

-86 303

1 507 147

1 514 749

1 514 749

1 562 621

1 624 091

615 405

693 782

693 782

710 712

724 813

63 790

65 632

65 632

65 632

65 632

11 236

13 786

13 786

13 436

13 436

18 075

9 908

9 908

0

0

5 000

8 000

10 000

18 000

0

0

2 182 754

2 302 062

10 000

2 312 062

2 270 008

2 306 648

1,00%

2,18%

0,99%

-0,06%

-0,21%

21 863

22 921

23 021

23 390

24 145

21 869

50 035

-27 134

22 901

-1 501

-5 137
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2020

2021

2022

2020

KS/KLF

7

4 Digitalisering, ekonomi- och upphandlingsavdelningen

KS/KLF

7

4 Utveckling av personalsystem

KS/KLF

2-4, 7

4 Utbyggnad av trådlöst nätverk

1 500

1 500

1 500

KS/KLF

2-4, 7

4 Årliga nätverksinvesteringar

1 000

1 000

1 000

KS/KLF

1-4, 7

1 IT/informationssäkerhet

KS/KLF

7

4 Arbetsmiljöåtgärder och inventarier

KS/KLF

7

4 Digitalisering

KS/KLF

2

4 Gröna Kulle fasadrenovering

KS/KLF

2

4 Arrendebostad, nytt tak

KS/KLF

2

4 Stadsparken scen belysning

KS/KLF

6

3 St Djulö bergvärme

Summa kommunledningsförvaltningen

KS/KLF

5

KS/KLF

2, 4

KS/KLF

7

4 Gröna Kulle slipning av golv samt nya mattor i trapporna

KS/KLF

2

4 Gamla Vattentornet invändig trappa

KS/KLF

2

4 Oförutsedda mindre investeringsbehov (verksamhetsanpassning/myndighetskrav)

KS/KLF

1

4 Maistro, Fettavskiljare

5 000

3 550

KS/SBF

1

5 Åtgärder enligt parkeringsstrategi

KS/SBF

1

5 Åtgärder för nytt phus norr
4 Utveckling och digitalisering av kommunens geografiska information

2 500

0

-100

1 200
500
150
1 000
1 200

5 Nya informationsplatser/skyltar

-100

450
2 000

1 000

1

-100

300

4 St Djulö utemiljö

KS/SBF

2022

-100
300

4 Mobilt reservkraftverk

Summa kommunägda fastigheter

2021

500

10

130
500
150

150

150

1 280

4 700

650

0

10

0

0

75

250

0

10

10

0

200

500

0

5

5

2 110

0

0

56

11

-67

500

KS/SBF

1-2, 4-7

300

0

0

100

0

0

KS/SBF

2

1 Tillgänglighetsåtgärder

0

250

150

0

5

5

KS/SBF

2

4 Övriga investeringar

0

200

200

0

0

0

KS/SBF

2

5 Belysning

0

1 000

1 000

10

10

10

KS/SBF

2

5 Bievägen, Norra stadsdelen

KS/SBF

2

5 Cirkulationsplats Rv 52/Värmbolsvägen

KS/SBF

2

KS/SBF
KS/SBF

0

500

4 000

15

15

15

5 000

500

0

50

25

15

5 Eriksbergsvägen/Kyrkogårdsvägen

0

1 000

0

0

15

0

2

5 Gator

0

200

500

0

0

0

2

5 Nya Stråket

5 000

500

5 000

120

110

90

KS/SBF

2

5 Trafiksäkerhetsåtgärder

0

250

1 000

0

25

25

KS/SBF

2

5 Köpmangatan Gångfartsområde

0

3 500

0

0

0

0

KS/SBF

2

5 Ny park på Norr (Park 2030)

0

500

5 000

0

0

0

KS/SBF

2

5 Lekpark Stortorget

200

2 000

0

60

90

0

KS/SBF

2

5 Vasavägen mellan Oppundav-Skogsborgsg

1 000

2 000

0

10

20

0

KS/SBF

2

5 Värmbolsvägen - Dalvägen

0

0

2 000

0

0

10

KS/SBF

2

5 Åtgärder enligt Hastighetsplanen

0

250

700

0

20

20

KS/SBF

2

5 Resecentrum

500

0

0

0

0

0

KS/SBF

2

5 Attraktiva parker

0

500

1 000

0

40

50

KS/SBF

2

5 Belysning cykelbana till Forssjö

0

200

3 000

0

0

28

KS/SBF

2

5 Cykelbana i Forssjö längs riksvägen

0

1 250

0

0

0

0

KS/SBF

2

5 Cirkulationsplats Vingåkersvägen/Västgötag.

0

0

4 000

0

0

0

KS/SBF

6

4 Åtgärder enligt dagvattenstrategin

0

500

500

0

0

0

KS/SBF

6

5 GC-väg Nävertorpsgatan

1 500

0

0

10

10

0

KS/SBF

6

5 Kollektivtrafikåtgärder

375

375

375

8

8

8

KS/SBF

6

5 Åtgärder enligt GC-plan

250

1 000

2 250

10

10

10

KS/SBF

6

5 Åtgärder vid nya Järvenområdet

750

1 100

0

15

15

15

KS/SBF

6

5 Åtgärder enligt grönplan

0

KS/SBF

5

5 Aktivitetsparker i kransorterna

KS/SBF

5

KS/SBF
KS/SBF

0

1 000

2 000

0

0

350

0

0

0

40

0

5 Attraktiva gångstråk

0

500

500

0

10

10

5

5 Åtgärder enligt Djulögruppen

0

500

500

0

5

5

5

4 Begravningsplats husdjur

0

400

0

0

0

0

Summa samhällsbyggnadsförvaltningen

17 335

20 250

34 425

464

499

264
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23 615

28 500

37 575

464

409

164

KS/SBF

1

6 Exploatering

18 000

20 000

20 000

0

0

0

KS/SBF

1

6 Exploatering Luvsjön 4

25 000

5 000

0

100

0

0

KS/SBF

1

6 Exploatering Finntorp/Lövåsen

20 000

10 000

10 000

0

0

0

KS/SBF

1

6 Exploatering Lövåsen omr.

10 000

10 000

5 000

0

0

0

KS/SBF

1

6 Exploatering Uppsala

15 000

5 000

5 000

0

0

0

KS/SBF

1

6 Exploatering Kerstinboda

10 000

5 000

5 000

0

0

0

KS/SBF

1

6 Exploatering KLC-Laggarhult

0

10 000

5 000

0

0

0

KS/SBF

1

6 Markreserv

0

0

0

50 000

100

0

0

Exploateringsram kommunstyrelsen

30 000

30 000

128 000

95 000

BIN

3, 7

1 Förskola - inventarier och teknisk utrustning

BIN

3, 7

4 Grundskola - inventarier och teknisk utrustning

0

2 750

500

1 500

1 500

1 500

BIN

3, 7

BIN

3, 7

1 Idrottshall Sandbäcken

0

500

1 Idrottshall Skogsborg

0

BIN

1, 3

4 Gymnasieskola - inventarier och teknisk utrustning

500

1 000

1 000

BIN

1, 3

1 Flytt VF-programmet

0

1 000

BIN

1, 3

1 FT-programmet

0

1 630

780

BIN

1, 3

BIN

1, 3, 5

1 Linden - upprustning av kök

0

400

4 Gemensamma verksamheter

0

BIN

1, 3, 5

4 Upprustning idrottshallar

300

300

300

300

300

0
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BIN

3

4 Oförutsedda investeringar och myndighetskrav

BIN

3, 7

1 1 :1 satsning år 1-9

BIN

1, 3

4 Inventarier ny skola 7-9

BIN

1, 3

4 Inventarier ny skola f-6

BIN

3, 7

1 Upphandling verksamhetssystem och lärplattform
Investeringsram bildningsnämnden

VIAN

3

4 Bärbara datorer för platsbunden utlåning till elever, laddvagnar

VIAN

7

2 Inventarier lokaler ombyggnation av klassrum

VIAN

1

4 Inventarier lokaler, smartboards, telebildsutrustning

KULN

2

4 Offentlig konst

Investeringsram viadidaktnämnden
4 Konstnärlig utsmyckning Dufvegården

2020

2021

500
3 000

2022

2020

500

500

5 000

6 000

12 300
1 500

3 000

3 000

0

7 800

57 980

13 880

0

0

0

456

456

456

84

84

84

0

150

150

138

39
84

84

84

0

0

-550

-1 605

8

8

-542

-1 597

594

645

606

500

500

500

2

KULN

2, 5

4 Konstnärlig utsmyckning Karamellen

250

KULN

2, 5

4 Konstnärlig utsmyckning parkeringshus norr

375

KULN

2, 5

4 Konstnärlig utsmyckning högstadieskola Järven

2 350

KULN

2, 5

4 Konstnärlig utsmyckning F-6 skola norr

1 650

KULN

2, 5

4 Konstnärlig utsmyckning om/tillbyggnad Sandbäcksskolan

2, 5

4 Konstnärlig utsmyckning om/tillbyggnad Skogsborg

KULN

5

4 Konstinköp

KULN

5

4 Oförutsedda investeringar

KULN

5

KULN
KULN
KULN

300

0

300

100

500

500

4 Bibliotekshyllor

0

1 100

1 100

5

4 Kompletterande ljud och ljus Perrongen

0

150

5

4 Kompletteringar Black Box

0

700

5

4 Belysning Konsthallen

0

220

4 175

4 070

6 400

0

950

500

500

-5

2 000

1 500

1 500

STN

7

STN

1-7

STN

2

STN

2, 5-6

STN

2, 6

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

300
300

350
5 300

1 500

0

600

-5

STN

2

5 Väginvesteringar

7 700

7 700

7 700

STN

2, 6

5 El och belysning

1 000

1 000

1 000

STN

2, 5

4 Friluftsbad

150

100

100

STN

2, 6

4 Parker och grönytor

500

500

500

STN

6

4 Trädprojekt

0

300

300

STN

5

1 Lekplatser och parkutrustning

600

600

600

STN

6

4 Växthus, teknik och utrustning

0

400

400

STN

2

4 Bevattning

0

150

150

STN

2, 5, 7

200

200

200

STN

5

0

270

75

STN

5

4 Sportutrustning

700

700

700

STN

5

4 Fastigheter

0

700

3 300

STN

2

1 Brandskyddsarbete utförande och mjukvara

100

100

100

STN

2, 5-6

1 Dammängen motocross avloppsanläggning

250

STN

2, 5

STN

5

4 Projekt Backavallen

STN

5

4 Discgolfbana

STN

2, 5-6

600

100

100

STN

2, 5

1 Jordvallstorp renovering

0

0

200

STN

2, 5

4 Krämbolsstugan

0

0

100

STN

2, 5

4 Oxvandringen Björkvik

0

0

100

STN

2, 5

4 Sköldinge idrottsplats

4 Digitalisering
1,4 Simhallen

4 Dammängen skytte, byggnader

1,4 Djulö, camping, kanotklubb

0

100

65 000

700

500

2, 5

4 Stalls backe duschar

75

2, 5

4 Strångsjö Idrottsplats

100

50

STN

2, 4-5, 7

1 Tillgänglighetsanpassning

100

100

100

STN

2, 3

1 Trygghetsbelysning fastigheter

0

100

100

STN

2, 5

4 Tennishallen fasadmålning

0

480

STN

3-4, 6

4 Storköksutrustning

STN

3-4, 6

4 Måltidsmiljö

STN

4

4 Packbord höj- och sänkbara

STN

3

4 Städvagnar förskolan

STN

3

4 Städmaskiner

STN

5

4 Stadsparken el

7

4 Möbler och inventarier

-75

100

STN

SOCN

90

100

STN

Investeringsram service- och tekniknämnden

0

2 650

300

Investeringsram kulturnämnden

2022

28 300

KULN

KULN

2021

0

1 700
200
50
50

50

50

300

300

300

88 250

18 900

18 175

100

100

100

175

3
508

SOCN

7

4 Digitalisering och utveckling av datorprogram

400

400

400

SOCN

7

1 Arbetsmiljö SOCN

300

300

300

SOCN

7

4 Nytt verksamhetssystem

100

1 500

500

900

2 300

1 300

0

0

0

7 000

7 000

0

0

0

0
20

Investeringsram socialnämnden
VON

4, 2

4 Inventarier nytt äldreboende Dufvegården

VON

4, 2

4 Lyftmotorer och laddare Dufvegården

VON

4, 2

4 Spolos Dufvegården

400

0

0

0

20

1 000

0

0

0

10

VON

4, 2

10

4 Diskdesinfektorer Dufvegården

200

0

0

0

10

10

VON

4

4 Sängar och madrasser

200

200

200

0

0

0
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2020

2021

2022

2020

2021

2022

VON

4

1 Person-taklyftar, befintliga boenden

200

200

200

15

15

15

VON

4

1 Diskdesinfektor, befintliga boenden

100

100

100

5

5

5

VON

2

4 Möbler

0

500

500

0

0

0

VON

4

1 Medicinskåp

400

400

400

0

0

0

VON

4

1 Brandsäkerhet

200

200

200

0

0

0

VON

4

4 Ny teknik

400

400

400

0

0

0

VON

7

4 Arbetsmiljöåtgärder

0

400

400

0

0

0

VON

4

1 Aktskåp

325

0

0

0

0

0

VON

4

4 Ny gruppbostad

700

0

0

0

0

0

11 125

9 400

2 400

20

60

60

Summa total investering

136 459

121 795

80 336

1 076

11

-1 289

Summa total exploatering

128 000

95 000

50 000

100

0

0

Investeringsram vård- och omsorgsnämnden
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Vänsterpartiet i Katrineholm är ett socialistiskt och
feministiskt parti på ekologisk grund. Vi anser att det
politiska arbetet skall utgå från en humanistisk syn.
Människor skall inte betraktas som kunder eller
ekonomiska variabler i beslutsfattandet. Demokrati
är så mycket mer än bara rösträtt – det är alla
människors lika värde.
Skatt är ett sätt att fördela den välfärd vi skapar tillsammans. Det vi inte betalar i skatt
får vi istället betala genom avgifter vilket betyder att vi inte får mer i plånboken. Den
som inte har råd kan då inte heller ta del av välfärden. Därför tycker vi att det är viktigt
med en solidarisk skattepolitik. Vi tycker att varje budgetår skall avslutas med inte bara
ett ekonomiskt bokslut, utan även ett välfärdsbokslut där vi redovisar vad vi har fått för
pengarna och hur vi har utvecklat välfärden.
Vi vill inte att den kommunala verksamheten eller våra gemensamma tillgångar hamnar
i fickorna på privata vinstintressen. Vi betraktar inte skolan, vården och omsorgen som
handelsvaror som man kan köpa och sälja. Därför säger vi nej till privatiseringar av den
kommunala verksamheten. Vi anser att privatiseringar och entreprenader av dessa inte
gagnar kommunen, utan att de kan leda till förlorad insyn i verksamheter, försämrad
kvalité och minska möjligheten att påverka dess innehåll. Vi vill satsa på att utveckla
den kommunala sektorn, öka personaltätheten och skapa ett jämlikt, jämställt, solidarisk,
tolerant och miljövänlig kommun. Detta kräver en rättvis fördelning av våra
gemensamma resurser och att alla har tillgång till vår gemensamma välfärd. Det kräver
också att våra verksamheter inte är underbudgeterade.
För att det ska bli verklighet krävs också en solidarisk skatte- och
fördelningspolitik i hela landet. Sverige är ett land med möjligheter att skapa ett

gott liv åt alla som lever här. Den samlade rikedomen är större än någonsin. Trots detta
är det många i Sverige som inte får del av framgången. En liten ekonomisk elit drar ifrån
oss andra.
Det syns tydligt i våra städer, förorter och på landsbygden. Faktum är att Sverige är det
land inom OECD där ojämlikheten ökat mest sedan mitten av 1980-talet.

Många svenskar möter en tuff vardag. Det är pensionärer som inte får pensionen att
räcka till trots ett långt arbetsliv. Det är den stora majoriteten kvinnor som ofta får lägre
inkomster och sämre arbetsvillkor än män. Det är alla de som inte kan få ett fast, tryggt
arbete utan får nöja sig med tillfälliga, otrygga jobb, och de som slits ut av stress.
Hundratusentals svenskar hittar inte en egen bostad som de har råd med. Sverige har
mycket att vinna på att skapa ett jämlikare samhälle. Men för det krävs ett rättvisare
skattesystem, stärkta socialförsäkringar, och inte minst en politik för full sysselsättning.
Budget 2020. Vi sätter välfärden först.
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1. Arbete, studier och försörjning
Den fortsatt höga arbetslösheten, särskilt bland
ungdomar, är ett stort bekymmer i hela landet.
I det läget gäller det att satsa offensivt.
Välfärdssatsningar, människor i arbete och
nybyggnation är vägen framåt för att klara
krisen.
Därför är det viktigt också att värna om de kommunala verksamheterna. Det finns
många arbetsuppgifter som behöver utföras i kommunen - allt från elevvård till att skapa
en bättre tillvaro för våra äldre. I många fall handlar det om att bygga en starkare
ekonomi för framtiden: att höja kvaliteten i skolan och att förebygga sociala problem.
På kommunal nivå behöver vi göra det vi kan för att finna lösningar på en så omfattande
problematik. Vi anser att kommunen bör sätta in fler åtgärder för att hjälpa ungdomar
till meningsfull sysselsättning. Vi vill förstärka arbetet med att hjälpa ungdomar till
studier och arbete.
Katrineholm ska fortsätta satsa på extratjänster i välfärden där långtidsarbetslösa
erbjuds arbete med avtalsenlig lön. Likaså ska personer som idag uppbär
försörjningsstöd kunna erbjudas extratjänster i kommunen. Extratjänsterna ska erbjudas
i samtliga delar av den kommunala verksamheten och därför är det viktigt med en
kartläggning av lämpliga arbetsplatser i samarbete med de fackliga organisationerna.
Kostnaderna för försörjningsstödet i kommunen har ökat, vilket anstränger
socialnämndens ekonomi. Alltför länge har socialnämnden varit underbudgeterad.
Därför är det viktigt att socialnämndens ekonomiska ram speglar behoven och
budgeteras utifrån detta.
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2. Barn och ungdom
Allt fler barn i Sverige växer upp i fattigdom. Vi vet
idag att barn som lever i familjer med ekonomiskt
ansträngda förhållanden riskerar att prestera sämre
i skolan, att de i högre utsträckning riskerar att
drabbas av utanförskap och att det finns samband
mellan ekonomiska förhållanden som barn och den
förväntade livslängden.
Kommunen kan inte göra mycket åt de lagar och regler som beslutas i vår riksdag, men
det går att mildra effekterna som barnfattigdom ger. T ex genom nattbarnomsorg,
arbetsmarknadsstöd, gratis frukost för eleverna i skolan, en tillräckligt omfattande
elevhälsa, mm.
Därför är det viktigt att arbetet mot barnfattigdomen i Katrineholms kommun, som på
initiativ av Vänsterpartiet har startats, intensifieras och också kommer med konkreta
förslag på åtgärder för att mildra effekterna av barnfattigdomen.
På skolans område är det viktigt att förstärka personalresurserna till elevhälsan och
modersmålsundervisningen samtidigt som vi måste fortsätta minska barngruppernas
storlek och öka personaltätheten på förskolorna.
Sverige är ett av många länder som har skrivit under FN:s barnkonvention. Det finns tre
centrala principer i konventionen som har särskild betydelse för kommuner:
Artikel 3

om barnets bästa som ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som
rör barn,

Artikel 4

om varje barns rätt att komma till tals i alla frågor som rör henne eller
honom och

Artikel 12 om skyldigheten att vidta alla lämpliga åtgärder för att genomföra

konventionen.

Vänsterpartiet anser att barnperspektivet skall genomsyra beslutsfattandet i kommunen
och därför är det viktigt med konsekvensanalyser som belyser hur barnen påverkas av
olika beslut i kommunen. Vinsterna med tidiga insatser för barn med särskilda behov är
stora. Därför behövs resurser och kompetens redan i tidig skolålder, så att barnen med
särskilda behov får stöd tidigt i skolan.
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2.1. Förskola
Förskoleverksamhet bedrivs utifrån två perspektiv.
För det första handlar den om en pedagogisk verksamhet som främjar barns inlärning
och utveckling. För det andra handlar den om att tillgodose vårdnadshavarnas
barnomsorgsbehov. Förskolan är en rättighet och en möjlighet för alla barn. Tillgången
och rätten till en bra och flexibel barnomsorg är en viktig fråga. Alltfler arbetar på
obekväm arbetstid. Därmed ökar också behovet av tillgång till barnomsorg på kvällar,
nätter och helger. De som främst är i behov av denna omsorg är barn till ensamstående
föräldrar, inte sällan kvinnor, anställda inom samma offentliga sektor som har ansvar
för barnomsorgen. Kommunen ska erbjuda förskole- och/eller fritidsverksamhet under
obekväm arbetstid om det finns barn i behov av omsorg.
Vi vill dessutom utöka rätten till minst 30 timmar per vecka. Det innebär samtidigt att
rätten till förskola stärks för barn till arbetslösa och föräldralediga.
Vi anser också att personaltätheten och barngruppsstorlekarna behöver ses över och
resurser tillföras för att undvika en ökad arbetsbelastning på personalen. För barn som
är 1–3 år är riktmärket för barngruppers storlek 6–12 barn. För barn som är 4–5 år är
riktmärket 9–15 barn.
Vi vill också att ett nytt förslag till avgifter som inte drabbar arbetslösa och
föräldralediga med oskäliga nivåer arbetas fram.

2.2. Skola
En demokratisk skola har ett aktivt förhållningssätt i förhållande till såväl elever som
föräldrar och tar ansvaret för att eleverna ska få den utbildning de behöver. Det är viktigt
att eleverna har ett demokratiskt inflytande i skolan.
Kvalité i skolan och resurser till barn och ungdomar med de största behoven är viktigt.
Skolan skall vara sammanhållen och likvärdig samt tillgänglig för alla och erbjuda alla
barn och ungdomar samma möjligheter. Med likvärdig menar vi att skolan kompenserar
för elevernas olika förutsättningar i syfte att alla skall ges möjligheter att få kunskap.
Skolan skall erbjuda samtliga elever hjälp med läxläsning och organisera det inom
ramen för eller i anslutning till skoldagen.
En viktig utgångspunkt för inlärning utgörs av goda kunskaper i modersmålet. Därför
måste modersmålet i förskola och skola stärkas. Vi har fem nationella minoriteter som
har lagstadgade rättigheter beträffande rätten till modersmålet. Idag finns också en
växande grupp av barn som är födda i Sverige och som har flera modersmål inklusive
svenska. Vi vill möjliggöra flerspråkighet tidigt i åldrarna eftersom det har betydelse för
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den personliga identiteten och för den intellektuella och emotionella utvecklingen.
Lärande är starkt förknippat med modersmålet och att befästa kunskaper i det egna
språket är en väg till att lära också på svenska. Ämnet har därför det viktiga uppdraget
att stödja eleverna i deras kunskapsutveckling. Modersmålsundervisningen skall
organiseras på sådant sätt att alla elever som är i behov av, eller har rätt till,
modersmålsundervisning har möjlighet att delta.

2.3. Fritidshem
Fritidshemmen är en del av utbildningssystemet och viktiga för att ge barn en bra och
meningsfull fritid samt stöd i deras utveckling. Fritidshemmen ska ingå som en
integrerad del
i en samlad skoldag. Vi vill också lyfta fram deras pedagogiska uppgift och betydelse i
och med att läroplanen även gäller för fritidshemmen. Därför anser vi att fritidshemmen
måste göras tillgängliga för alla barn. För att kunna bedriva en meningsfull och
pedagogisk verksamhet bör grupperna inte vara större än 20 och ha minst två personal.

2.4. Kulturskolan
Målet måste vara att alla barn ska få möjlighet att pröva på olika kulturyttringar. För att
det ska bli möjligt måste kulturskolan göras tillgänglig för alla.
En avgörande tillgänglighetsfråga är avgifterna till kulturskolan.
Vänsterpartiet anser att barn från alla familjer, oavsett ekonomi eller social ställning,
ska ges möjlighet att delta i kulturskolans verksamhet. För att detta ska bli verklighet
vill vi införa en avgiftsfri kulturskola i Katrineholm.
Vi vill även utöka kulturinsatser för ungdomarna i kommunen där ungdomarna ges
likvärdiga möjligheter i hela kommunen för att utveckla sina kulturintressen. Där har
fritidsgårdarna en viktig roll att spela. Därför är det viktigt att satsa på en utveckling av
fritisgårdsverksamheten i inte bara tätorten utan även i kommunens kransorter.
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3. Boende och byggande
Rätten till bostad är en grundläggande social
rättighet. Kommunens boendeplanering skall utgå
från medborgarnas behov och lika värde.
Byggnader
är
genom
sin
form
och
livslängd
strukturbildande vilket skapar förutsättningar för det rumsliga
och sociala samspelet. En bra samhällsplanering skapar
livsmiljöer som motverkar utanförskap, segregation och
miljöförstöring.
Vi förordar också en plan för byggandet i kommunen. Det är lätt att bli entusiastisk när
någon vill bygga bostäder i kommunen. Det finns en risk att byggandet blir något
slumpmässigt och låser en senare expansion av centrala delar av staden. Om vi menar
att staden ska växa med flera tusen invånare till på sikt, så vill troligtvis en del av dem
bo centralt. Vi vill ha en högre exploateringsgrad av de centrala tomter som finns i
kommunen idag eftersom centrum annars riskerar att byggas fast i en struktur som kan
utarma de redan pressade förutsättningarna för handel och service i stadens centrala
affärskvarter.
Kommunens bostadsplanering ska motverka utanförskap och segregation genom att
garantera allas rätt till en bostad samt bidra till en ekologisk och ekonomisk hållbar
utveckling.
Det kommunala fastighetsbolaget är det främsta verktyget kommunen har för att värna
rätten till en bra bostad och boendemiljö samt för byggnation av fler hyresrätter.
Förtätning med blandade funktioner är en huvudstrategi och grund för att skapa en
hållbar stad.
Vänsterpartiet anser att planeringen av bostäder på landsbygden huvudsakligen bör
inriktas mot befintliga tätorter och längs stråk som trafikeras av kollektivtrafik. Där kan
kollektivtrafiken säkras och utvecklas. Andra alternativ innebär att planera för ökat
bilberoende och ökad miljöbelastning.
Vi förordar också ett helhetsgrepp när det gäller utformningen av centrum där det
framtida resecentrums utformning kopplas ihop med planerna för utformningen av
Stortorget. Vi vill även se ett helhetsgrepp för utvecklingen av Backavallen.
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4. Ekonomi
Vänsterpartiet anser att en kommun skall kunna
budgetera
över
en
konjunkturcykel.
Kommunallagen har varit inskränkande på just
den punkten. En resultatutjämningsreserv är ett
steg i rätt riktning och en möjlighet att kunna täcka upp vid
konjunktursvängningar utan att behöva ta till minskade
budgetramar för nämnderna och personaluppsägningar.
Kommunfullmäktige, som är kommunens högst beslutande organ är den som lägger fast
budgetramarna för nämnderna, det är kommunfullmäktige som också beslutar om
skattesatsen och det är kommunfullmäktige som beslutar i frågor av större vikt för
kommunen. Därför anser vi att det också skall vara kommunfullmäktige som beslutar
om hur och när resultatutjämningsreserven skall användas.
Vi vill att Kommunfullmäktige förfogar över resultatutjämningsreserven och beslutar
när medel kan tas i anspråk.

5. Folkhälsa, jämlikhet,
jämställdhet, tillgänglighet
och friskvård
Folkhälsoarbetet är i allra högsta grad en kommunal
angelägenhet. Det är viktigt att folkhälsan ses som en
helhet. Ett framgångsrikt folkhälsoarbete kräver en
helhetssyn och bör riktas in på att förändra grundläggande
strukturer i samhället, till gagn för hela befolkningen. En bra
folkhälsa förutsätter jämlikhet och en utbyggd välfärd.
Demokrati
och
delaktighet,
minskade
skillnader
i
levnadsstandard, välfungerande trygghetssystem och minskade
ekonomiska klyftor är förutsättningar för att förbättra
folkhälsan.
Människors lika värde är en grundläggande utgångspunkt och alla människor har
kunskaper, förmågor och erfarenheter som är viktiga för samhället. Tillgänglighet och
delaktighet är en fråga om att ge alla medborgare samma demokratiska rättigheter och
möjligheter i samhället. Att göra arbetsplatser, bostäder, transporter,
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rekreationsområden och offentliga lokaler tillgängliga skulle öka möjligheterna för
personer med funktionsnedsättning att delta i utbildningar, i arbetslivet, och i
samhällslivet som helhet.
Med jämställdhet menar vi att kvinnor och män ska ha samma rätt till arbete och
ekonomiskt oberoende, samma möjligheter att kombinera arbete och familj, samma rätt
till sin beskärda del av den politiska makten och så vidare. Kvinnor arbetar lika mycket
som männen men får inte lika mycket i lön. Resultatet är sämre ekonomi och mer stress
och ohälsa. Därför skall löneskillnader mellan män och kvinnor med samma
arbetsuppgifter bort. Ofrivillig deltid är et problem som främst drabbar kvinnor. Vi anser
att man ska kunna leva på sin lön och betraktar heltid som en rättighet och deltid som
en möjlighet. Vi fortsätter att satsa på rätten till heltid för våra anställda i kommunen.
Vi tror på friskvård på arbetstid för kommunens personal, för friskare och piggare
anställda och vill därför införa en enhetlig friskvårdspolicy för samtliga kommunens
anställda. En enhetlig friskvårdspolicy där alla anställda ges samma möjlighet till
friskvård är viktig för den enskilde och bidrar till bättre hälsa och välmående och
förebygger sjukdom. Det leder i sin tur till minskade sjuktal.

6. Miljö
Miljöarbetet i kommunen behöver fortsätta och
intensifieras för ett bevarande av våra tillgångar
och bidra till ett hållbart samhälle för framtida generationer.
Katrineholm har bra möjligheter att bli en producent av egen miljövänlig el. När vi nu
ska fatta beslut i investeringsbudgeten om en rad nybyggen samt upprustningar och
takbyten på kommunens fastigheter så vill vi att man samtidigt tittar på möjligheten att
installera eller förbereda för att kunna installera solceller. Ekologiskt odlade råvaror
borde vara möjligt att upphandla med kravspecificering att råvarorna ska ha
transporterats så korta avstånd som möjligt. Det är Vänsterpartiets uppfattning att det
övergripande målet i kommunens miljöarbete bör vara att uppnå klimatneutralitet och
en hållbar utveckling. Vänsterpartiet värnar den biologiska mångfalden i kommunen.
Restriktivitet skall gälla vid dispenser från strandskyddsreglerna för att värna de
naturvärden som dessa områden har samt värna allemansrätten och medborgarnas
tillgång till det offentliga rummet. Det krävs även en långsiktig planering inför hotet om
framtida klimatförändringar. Avledning av dagvatten och en kartläggning av
översvämningshotade områden är ett par exempel på framtida utmaningar.
Världens energianvändning har mer än fördubblats de senaste fyra decennierna och då
är det främst kol, olja och gas som har dominerat. Jordens befolkning kommer att, och
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har naturligtvis rätt, att kräva sin beskärda del av jordens tillgångar och välstånd. Men
då är frågan vilka energislag skall vi satsa på? Vi anser att det svenska energisystemet
skall bidra till att underlätta miljö-och klimatomställningen i Sverige. Därför är det
nödvändigt med en fortsatt satsning på förnybar elproduktion om vi vill uppnå målet
om ett ekologiskt hållbart samhälle.
För att i framtiden garantera tillgången till en stabil, prisvärd och miljövänlig el så är
kommunala investeringar i egna sol och vindkraftsanläggningar en bra investering för
framtiden. Att äga sina egna energianläggningar lönar sig i längden eftersom man
därigenom får en ökad kontroll och överblick på kostnaderna.
Katrineholm har bra förutsättningar för produktion av egen el. Det finns en
innovationskraft i kommunen vars kunskaper vi borde ta tillvara mer. Genom solceller
på kommunala byggnader, genom sol och vindkraft och genom de innovationsrika
krafterna inom förnybar energi som vi har i kommunen, tycker Vänsterpartiet att vi
tillsammans i ett samarbete skall ta steget fullt ut och utveckla kommunens möjligheter
att producera egen miljövänlig el. Vi är i ett läge där vi har möjligheter att sätta
Katrineholm på kartan som en framåtblickande och ledande miljökommun med ett
logistikcentrum för omlastning av gods från väg till järnväg och med produktion av egen
miljövänlig el.

7. Integration
Vänsterpartiet anser att det viktigaste för en
fungerande integration är att driva en generell
välfärdspolitik tillsammans med aktiva insatser mot
diskriminering. För att bryta segregationen är den generella
politiken viktigare än sådant som brukar kallas för just
integrationspolitik. Vad som behövs är att skapa fler jobb, bygga
fler bostäder som folk har råd att bo i och skapa en likvärdig
skola som inte delar upp eleverna på ett segregerande sätt.
Integration är ett led i arbetet för ett demokratiskt samhälle där alla har samma
rättigheter och skyldigheter som inte kan ifrågasättas eller förhandlas bort.
Integrationsarbetet behöver en kraftfull generell välfärdspolitik tillsammans med aktiva
åtgärder mot diskriminering. Det handlar om rätten till arbete, utbildning, en värdig
bostad och likvärdig skola. Integrationsarbetet är därmed också ett led i utjämnandet av
klasskillnader. Integrationsprocessen är inte en fråga som någon enskild gruppering kan
äga då den hänger samman med samhällsutvecklingen. Vi måste få bort de strukturer
som idag hindrar människor att fullt ut vara en del av vårt gemensamma samhälle.
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Vi vänder oss också emot att integrationspolitiken alltför ofta bara handlar om
människor med invandrarbakgrund. Segregationen följer inte enbart etniska, utan även
socioekonomiska gränser. Hela samhället behöver integreras.
Integration är extra viktigt i en kommun, som vår, som har tagit emot många människor
från andra länder. För oss är det självklart att fortsätta ha avtal med Migrationsverket
och hjälpa ensamkommande flyktingbarn. Liksom med ungdomsarbetslösheten,
behövs flera åtgärder från flera olika aktörer för integrationsarbetet. Vi tycker, som
tidigare, att det bör finnas ett integrationsråd i kommunen som komplement till det
arbete som görs idag.
Vänsterpartiet anser att kommunen bör bygga upp en egen beredskap för anvisningar
både vad gäller ensamkommande flyktingbarn och familjeåterföreningar. Vänsterpartiet
kan naturligtvis inte acceptera vare sig argumenten där barn betraktas som en ekonomisk
belastning eller vara delaktig i beslut som river upp tillvaron för en del av dessa barn.

8. Kollektivtrafik
Kollektivtrafik är en del av den grundläggande
samhällsservicen, av välfärden, precis som
skolan, vården och omsorgen. Den är dessutom
miljövänligare än bilen. Det är Vänsterpartiets ambition att
förbättra och utveckla kollektivtrafiken i kommunen genom att
göra den mer tillgänglig och billigare för Katrineholmarna. Vi vill
arbeta för att hitta smidiga lösningar som stämmer överens med
de behov som kommunens invånare har.
Infrastrukturfrågor är viktiga för varje kommuns utveckling. Med sitt läge som en
järnvägsknutpunkt och pendlarort så har Katrineholm bra förutsättningar att locka till
sig både människor och företag.
Vänsterpartiet i Katrineholm vill även arbeta för bättre kommunikationer och
pendlingsmöjligheter mellan Katrineholm, våra grannkommuner, regionen, våra
grannlän och andra orter inom pendlingsavstånd. Detta är viktigt, inte minst för
arbetspendlingen och för tillgängligheten till sjukvården i länet.
Katrineholm växer, det byggs och befolkningen ökar samtidigt som vi är inne i en fas
av förtätning av staden. För att leva upp till ambitionerna i trafikstrategin där vi styr om
från biltrafik till gång, cykel och kollektivtrafik så behöver vi höja ambitionsnivån för
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kollektivtrafiken från dagens nivå. Vänsterpartiet vill arbeta med alternativa
kollektivtrafiklösningar för att göra kollektivtrafiken mer tillgänglig, till exempel
genom anropsstyrd trafik samt med eldrivna bussar i stadstrafiken.

9. Näringsliv och tillväxt
Det ska vara enklare och tryggare än i dag att röra
sig mellan företagande och lönearbete. Politiken ska
stimulera fler att starta företag, få fler småföretag att anställa
och stärka innovationskraften i mindre företag.
Mycket av insatserna behöver göras på statlig nivå av regering och riksdag. I
Katrineholms kommun kan man bidra till näringslivsutvecklingen genom
utbildningsinsatser, infrastruktursatsningar inom kommunen samt tillhandahålla
lämplig etableringsmark.
Omorganisationer i verksamheten som skulle öka kommunens inköp av t.ex.
närproducerade matvaror är också ett sätt att stödja det lokala näringslivet. Tillsammans
kommer dessa åtgärder att gynna och stimulera företagandet i Katrineholm, skapa fler
arbetstillfällen och därmed gynna en positiv utveckling av Katrineholms kommun.

10. Personal
Rätt till heltid är en viktig fråga, inte minst för
jämställdheten. Kvinnor arbetar oftare deltid än
män och får därmed sämre möjligheter till
självförsörjning. Deltid ska självklart vara en möjlighet för dem
som önskar det.
Nu har vi fattat beslut om rätt till heltid i kommunen för att säkra
kompetensförsörjningen och leva upp till ansvaret som en ansvarstagande arbetsgivare
och det är då viktigt att vi möter upp denna satsning med de resurser som det kommer
att kräva. Vi tycker att det är viktigt att all kommunanställd personal har bra
arbetsförhållanden och en bra arbetsmiljö – även chefer/arbetsledare. Den kommunala
verksamheten skall inte vara underbemannad. Ingen anställd ska behöva känna att man
inte räcker till. Ingen skall behöva vara arbetsledare för mer än 30 personer. Med för
stort antal underställda finns inte tid för medarbetarsamtal och lönesamtal mm, som
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ingår i arbetsuppgifterna. Detta är oerhört viktigt för kommunen om man vill vara
trovärdig som en god arbetsgivare med en bra personalpolicy. Årliga lönekartläggningar
är ett viktigt verktyg för att utjämna orättvisa löneskillnader och höja de lägsta lönerna
för att minska löneklyftorna i kommunen.
Vi anser att det är dags att börja avskaffa de så kallade delade turer, d v s arbete på
morgon och förmiddag med en längre ledighet mitt på dagen och därefter ett ytterligare
pass under eftermiddagen/kvällen. Ofta går det inte att utnyttja ledigheten mitt på dagen,
vilket innebär långa arbetsdagar. Denna för arbetsmiljön och för hälsan negativa
utveckling på arbetsmarknaden, vanligast inom äldreomsorg, hemtjänst och
kollektivtrafik, bör därför snarast brytas. Att avveckla de delade turerna inom
kommunens verksamheter skulle öka kommunens attraktionskraft som arbetsgivare.
I Katrineholms kommun har vi nu säkrat rätten till heltid för våra
anställda efter en motion som lämnades in av Vänsterpartiet. Men

mycket återstår att göra när det gäller att förbättra arbetsmiljön för våra anställda, få ner
sjukskrivningstalen i framförallt de kvinnodominerade yrkena och öka kommunens
anseende som en attraktiv arbetsgivare.
Därför tycker vi i Vänsterpartiet att det är dags för nästa steg. Nämligen att på prov på
någon eller några av våra arbetsplatser genomföra ett projekt med förkortad arbetstid,
sex timmars arbetsdag, och då helst på någon eller några arbetsplatser med höga
sjukskrivningstal.
Men det är inte bara våra anställda i kommunen som skall ha bra arbetsvillkor, det gäller
även för de företag som kommunen anlitar. Därför tycker vi att det är viktigt att ställa
krav på kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor, yttrandefrihet och
meddelarfrihet vid kommunala upphandlingar. Lönedumpning, socialdumpning och
tystnad skall inte få användas som en konkurrensfördel!
Sjukfrånvaron är fortsatt hög i kommunens verksamheter. Här behövs aktiva åtgärder
för att minska sjukfrånvaron. Det kan handla om arbetsmiljöåtgärder,
personalförstärkningar, riktade friskvårdsinsatser och snabbare rehabiliteringsstöd. Alla
kommunens förvaltningar måste arbeta aktivt och förebyggande med frågan.
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11. Vård och omsorg
En
hög
personaltäthet
behövs
inom
verksamheterna för att säkra kvaliteten på
omvårdnaden. Vi behöver sätta in resurser för
förstärkning av personalen för att möta behoven
i kommunen.
Vi fortsätter att hävda att äldre bör få bestämma vad de ska få
hjälp med – valfrihet på riktigt – inte vilket bolag som utför
uppgifter som biståndsbedömare har godkänt. Vi vill ersätta
LOV med riktig valfrihet.
Behovet av flerspråkiga insatser inom äldreomsorgen ökar. Många som inte har svenska
som modersmål tappar ofta svenskan som andra språk vid stigande ålder. Demografin
ställer också andra krav idag på flerspråkiga insatser inom äldreomsorgen. Vi tycker
därför det är viktigt att se över vilka insatser man kan sätta in och börja med att utreda
möjligheten att inrätta en avdelning för flerspråkig äldreomsorg på ett av våra
äldreboenden.

Budget 2020. Vi sätter välfärden först.

15

Vänsterpartiet

284

Katrineholm

12. Satsningar och särskilda
uppdrag
12.1. Kommunstyrelsen
→

→
→
→

→
→
→
→
→
→

→
→
→
→
→
→

Uppdra till kommunstyrelsen att inleda arbetet med produktion av egen el, med
syfte att inom en snar framtid göra Katrineholms kommun till en producent av
egen miljövänlig el.
Avgiftsfria bussresor inom kommunen för elever under sommarlovet.
Införa en enhetlig friskvårdspolicy för samtliga kommunens anställda.
Visstidsanställda med anställning som inte sträcker sig över ett år men som har
anställningar som är terminsvisa eller som staplas på varandra ges rätt till ett
friskvårdsbidrag.
Införa krav på kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor, yttrandefrihet
och meddelarfrihet vid kommunala upphandlingar.
Arbeta aktivt med att minska löneklyftor.
Inrätta ett integrationsråd.
Intensifiera arbetet mot barnfattigdomen i kommunen.
Uppdra till Samhällsbyggnadsförvaltningen att genomföra en förstudie om
parkeringshus i centralt läge söder om järnvägen.
Arbeta med kollektivtrafiklösningar för att göra kollektivtrafiken mer tillgänglig
till exempel genom anropsstyrd trafik, genomföra försök med eldrivna bussar i
stadstrafiken samt andra lösningar.
Planlägga för en utökad ambition/volym av kollektivtrafiken när trafikstrategin
börjar implementeras.
På en lämplig plats eller platser anlägga en ätbar park där kommuninvånarna kan
plocka frukt, örter, bär och grönsaker.
Bygga upp en beredskap för mottagande av ensamkommande barn,
kommunanvisningar och familjeåterförening.
Avskaffa anställningsformen allmän visstid.
Kartlägga omfattningen av, och ta fram förslag på åtgärder mot, barnfamiljers
trångboddhet i kommunen.
Se över reglemente för föreningsbidrag och evenemangs bidrag så att vi får ett
likvärdigt system.
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12.2. Bildningsnämnden
→
→

→

→
→
→
→

Se över behovet av och stärka insatserna för barn med särskilda behov.
Arbeta för att höja personaltätheten och minska gruppstorlekarna i förskolan. För
barn som är 1–3 år är riktmärket för barngruppers storlek 6–12 barn. För barn
som är 4–5 år är riktmärket 9–15 barn.
Förstärka modersmålsundervisningen och organisera den på sådant sätt att alla
elever som har rätt till eller är i behov av modersmålsundervisning har möjlighet
att delta.
Arbeta fram ett nytt förslag till förskoleavgifter som inte drabbar arbetslösa och
föräldralediga med oskäliga avgiftsnivåer och se över personalbehovet.
Förstärka elevhälsan.
Införa en avgiftsfri kulturskola.
Kommunen ska vid behov erbjuda barnomsorg/nattis under obekväm arbetstid.

12.3. Bygg och Miljönämnden
→
→
→

Vid bygglovsärenden: Iaktta behovet av en högre exploateringsgrad av de
centrala tomter som finns.
Iaktta restriktivitet vid strandskyddsdispenser.
Påbörja en översyn av gamla detaljplaner i centrala lägen med låg
exploateringsgrad.

12.4. Kultur och turismnämnden
→
→
→

Arbeta för att utöka samarbetet med våra lokala turistmål för att locka fler
besökare till kommunen.
Utveckla fritidsgårdsverksamheten i kommunens tätort och kransorter.
Fortsätta att satsa på och utöka ungkulturverksamheten i kommunen.

12.5. Service och tekniknämnden
→

→
→

Måltidsverksamhet: Fortsätta öka andelen av närodlat, ekologiskt och
kravmärkta livsmedel i måltidsverksamheten samt fortsätta arbetet med
säsongsanpassning av livsmedel.
Planera för att återta städningen i kommunal regi. Återrapportering under 2020.
Fortsätta arbetet med tillgänglighetsåtgärder i kommunen.
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12.6. Socialnämnden
→

Arbeta aktivt med en kartläggning av antalet hemlösa i Katrineholms kommun
samt kartlägga deras behov och arbeta med riktade individuella insatser för att
hjälpa de ur hemlösheten.

12.7. Viadidaktnämnden
→
→

Intensifiera insatserna för ungdomar till utbildning, praktikplatser och arbete
genom bland annat verksamheten på ungdomstorget.
Återinföra projektet språkvänner.

12.8. Vård och omsorgsnämnden
→
→

→
→
→
→
→
→

Projektera för försök med arbetstidsförkortning (sex timmars arbetsdag) under
2020.
Öka valfriheten i äldreomsorgen inom ramen för den kommunala hemtjänsten
genom att utreda möjligheten att tillhandahålla fler timmar som brukaren själv
kan förfoga över.
Kontinuerligt kartlägga behovet av framtida flerspråkiga insatser.
Utreda möjligheten att inrätta en avdelning för flerspråkig äldreomsorg på ett av
våra äldreboenden.
Påbörja avskaffandet av delade turer och på så sätt starta en höjning av
personaltätheten.
Utreda frågan om kommunalt bostadsbidrag för personer med
habiliteringsersättning.
Behålla habiliteringsersättningen på den nuvarande nivån även vid uteblivet
statligt bidrag.
Utreda möjligheten att betala ut habiliteringsersättningen även när verksamheter
har sommarstängt.

12.9. Särskilda uppdrag samtliga
nämnder
→
→
→
→

Kartlägga lämpliga arbetsplatser för extra tjänster i välfärden i samarbete med de
fackliga organisationerna.
Arbeta aktivt med arbetsmiljöförbättringar.
Arbeta aktivt med att sänka sjukfrånvaron.
Arbeta aktivt med tillgänglighetsåtgärder.
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12.10. KFAB
Särskilda uppdrag
→ Vid nybyggnation, upprustningar och takbyten på kommunens fastigheter
installera eller förbereda för att kunna installera solceller.

Utdelningar
→ Vi tar inte ut någon utdelning från KFAB utan föreslår att de pengarna stannar
kvar i bolaget.
(500 000SEK)

13. Ramförstärkningar utöver
majoritetens förslag
Bildningsnämnden
varav Avgiftsfri kulturskola
Elevhälsan
Ramförstärkning
Socialnämnden
varav Ramförstärkning
Tillfällig förstärkning från integrationsfonden

9,0 mnkr
1,5 mnkr
1,5 mnkr
6,0 mnkr
20,0 mnkr
11,0 mnkr
9,0 mnkr

Viadidaktnämnden
varav Medel för arbetsmarknadsåtgärder

1,0 mnkr
1,0 mnkr

Vård och omsorgsnämnden
varav Ramförstärkning

9,0 mnkr
9,0 mnkr

14. Skatt
Skattesatsen fastställs till 22,18 kronor per skattekrona.
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15. Driftbudget 2020 med plan
2021–2022
Belopp i tusentals kronor (tkr)
Nämnd/styrelse
Övergripande politisk ledning
Bildningsnämnden
Kommunstyrelsen
varav Kommuncentrala
varav Kommunledningsförvaltningen samt
Näringsliv
varav Samhällsbyggnadsförvaltningen
varav Kommunstyrelsens medel till förfogande
Kulturnämnden
Bygg- och miljönämnden
Service- och tekniknämnden
Socialnämnden
Viadidaktnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Räddningstjänsten VSR
Kompensation för ökade löner
Ökade kapitalkostnader nämnder
Summa nämnder
Ökade kostnader lokaler
Löneuppräkning
Drifteffekt av föreslagna investeringar
PO-påslag och semesterlöneskuld
Pensioner
Intäkter Viadidakt-Vingåker
Kapitalkostnadsintäkter
Avskrivningar
Skatteintäkter
Kommunalekonomisk utjämning
Kommunal fastighetsavgift
Finansiering, utdelningar m.m.
Statsbidrag flyktingkvot
Statsbidrag för att minska segregation
Medel från Integrationsfonden
Summa finansiering
TOTALT
Budgeterat resultat i % av skatter och utjämning
GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Budget 2020. Vi sätter välfärden först.

Budget
Budget
2019
2020
-12 271
-11 139
-838 787
-876 789
-181 982
-200 281
-11 600
-14 208
-103 369
-117 312
-58 009
-65 761
-3 000
-3 000
-37 638
-42 952
-529
-534
-102 772
-111 900
-180 468
-211 307
-62 543
-65 714
-711 875
-737 602
-32 020
-32 810
0
0
0
-2 160 885 -2 291 028
-23 070
-5 309
0
0
0
0
91 245
93 375
-118 500
-120 100
12 538
13 213
67 712
93 160
-67 825
-78 134
1 507 147 1 517 749
615 405
693 782
63 790
65 632
11 236
13 286
18 075
9 908
5 000
8 000
9 000
2 182 754 2 313 562
21 869
22 535
1,00%
0,98%
21 863
22 951

Plan
2021
-11 139
-876 625
-201 785
-14 208
-118 116

Plan
2022
-11 139
-884 765
-202 485
-14 208
-118 116

-66 461
-67 161
-3 000
-3 000
-40 452
-40 452
-534
-534
-111 900
-111 900
-191 307
-181 307
-64 714
-61 714
-732 594
-737 647
-32 810
-32 810
0
-37 035
-7 650
-9 998
-2 271 509 -2 311 785
-40 588
-76 524
-37 035
-39 511
-11
1 289
95 377
97 654
-129 800
-134 300
13 213
13 213
100 809
103 158
-84 359
-86 303
1 562 621 1 624 091
710 712
724 813
65 632
65 632
13 436
13 436
0
0
0
0
2 270 008
-1 501
-0,06%
23 390

2 306 648
-5 137
-0,21%
24 145
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16. Investeringsbudget 2020
Belopp i tusentals kronor (tkr)
Nämnd

Mål

K

Benämning

Investeringskostnad

Driftkonsekvenser

2020

2020

2021

2022

KS/KLF

7

4

Digitalisering, ekonomi- och
upphandlingsavdelningen

KS/KLF

7

4

Utveckling av personalsystem

KS/KLF

2–4, 7

4

Utbyggnad av trådlöst nätverk

1 500

1 500

1 500

KS/KLF

2–4, 7

4

Årliga nätverksinvesteringar

1 000

1 000

1 000

KS/KLF

1–4, 7

1

IT/informationssäkerhet

300

KS/KLF

7

4

Arbetsmiljöåtgärder och inventarier

450

KS/KLF

7

4

Digitalisering

2 000

Summa
kommunledningsförvaltningen

5 000

500

3 550

2

4

Gröna Kulle fasadrenovering

KS/KLF

2

4

Arrendebostad, nytt tak

KS/KLF

2

4

Stadsparken scenbelysning

KS/KLF

6

3

St. Djulö bergvärme

1 000

KS/KLF

5

4

St. Djulö utemiljö

1 200

KS/KLF

2, 4

4

Mobilt reservkraftverk

1 000

KS/KLF

7

4

Gröna Kulle slipning av golv samt
nya mattor i trapporna

KS/KLF

2

4

Gamla Vattentornet invändig trappa
150
500

KS/KLF

2

4

KS/KLF

1

4

Maistro, Fettavskiljare
Summa kommunägda fastigheter

2022

-100

-100

-100

-100

300

KS/KLF

Oförutsedda mindre
investeringsbehov
(verksamhetsanpassning/myndighets
krav)

2021

2 500

0

1 200
500
150

10

130
500
150

150

1 280

4 700

650

0

10

0

KS/SBF

1

5

Nya informationsplatser/skyltar

0

75

250

0

10

10

KS/SBF

1

5

Åtgärder enligt parkeringsstrategi

0

200

500

0

5

5

KS/SBF

1

5

Åtgärder för nytt p-hus norr

2 110

0

0

56

11

-67

KS/SBF

1–2,
4–7

4

Utveckling och digitalisering av
kommunens geografiska information

300

0

0

100

0

0

KS/SBF

2

1

Tillgänglighetsåtgärder

0

250

150

0

5

5

KS/SBF

2

4

Övriga investeringar

0

200

200

0

0

0

KS/SBF

2

5

Belysning

0

1 000

1 000

10

10

10

KS/SBF

2

5

Bievägen, Norra stadsdelen

0

500

4 000

15

15

15

KS/SBF

2

5

Cirkulationsplats Rv
52/Värmbolsvägen

5 000

500

0

50

25

15

KS/SBF

2

5

Eriksbergsvägen/Kyrkogårdsvägen

0

1 000

0

0

15

0

KS/SBF

2

5

Gator

0

200

500

0

0

0

KS/SBF

2

5

Nya Stråket

7 000

500

5 000

120

110

90
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Belopp i tusentals kronor (tkr)

Investeringskostnad

Driftkonsekvenser

2020

2020

Nämnd

Mål

K

Benämning

2021

2022

2021

2022

KS/SBF

2

5

Trafiksäkerhetsåtgärder

0

250

1 000

0

25

25

KS/SBF

2

5

Köpmangatan Gångfartsområde

0

3 500

0

0

0

0

KS/SBF

2

5

Ny park på Norr (Park 2030)

0

500

5 000

0

0

0

KS/SBF

2

5

Sveaparken

0

4 000

0

60

90

0

KS/SBF

2

5

Vasavägen mellan OppundavSkogsborgsg

1 000

2 000

0

10

20

0

KS/SBF

2

5

Värmbolsvägen - Dalvägen

0

0

2 000

0

0

10

KS/SBF

2

5

Åtgärder enligt Hastighetsplanen

0

250

700

0

20

20

KS/SBF

2

5

Resecentrum

0

0

500

0

0

0

KS/SBF

2

5

Attraktiva parker

0

500

1 000

0

40

50

KS/SBF

2

5

Belysning cykelbana till Forssjö

0

200

3 000

0

0

28

KS/SBF

2

5

Cykelbana i Forssjö längs riksvägen

0

1 250

0

0

0

0

0

0

4 000

0

0

0

0

500

500

0

0

0

1 500

0

0

10

10

0

KS/SBF

2

5

Cirkulationsplats
Vingåkersvägen/Västgötag.

KS/SBF

6

4

Åtgärder enligt dagvattenstrategin

KS/SBF

6

5

GC-väg Nävertorpsgatan

KS/SBF

6

5

Kollektivtrafikåtgärder

375

375

375

8

8

8

KS/SBF

6

5

Åtgärder enligt GC-plan

250

1 000

2 250

10

10

10

KS/SBF

6

5

Åtgärder vid nya Järvenområdet

750

1 100

0

15

15

15

KS/SBF

6

5

Åtgärder enligt grönplan

0

1 000

2 000

0

0

0

KS/SBF

5

5

Aktivitetsparker i kransorterna

0

350

0

0

40

0

KS/SBF

5

5

Attraktiva gångstråk

0

500

500

0

10

10

KS/SBF

5

5

Åtgärder enligt Djulögruppen

0

500

500

0

5

5

KS/SBF

5

4

Begravningsplats husdjur

0

400

0

0

0

0

Summa
samhällsbyggnadsförvaltningen

18 285

22 600

34 925

464

499

264

Investeringsram kommunstyrelsen

24 565

30 850

38 075

464

409

164

KS/SBF

1

6

Exploatering

18 000

20 000

20 000

0

0

0

KS/SBF

1

6

Exploatering Luvsjön 4

25 000

5 000

0

100

0

0

KS/SBF

1

6

Exploatering Finntorp/Lövåsen

20 000

10 000

10 000

0

0

0

KS/SBF

1

6

Exploatering Lövåsen omr.

10 000

10 000

5 000

0

0

0

KS/SBF

1

6

Exploatering Uppsala

15 000

5 000

5 000

0

0

0

KS/SBF

1

6

Exploatering Kerstinboda

10 000

5 000

5 000

0

0

0

KS/SBF

1

6

Exploatering KLC-Laggarhult

0

10 000

5 000

0

0

0

KS/SBF

1

6

Markreserv

30 000

30 000

0

0

0

128 000

95 000

50 000

100

0

0

0

2 750

500

1 500

1 500

1 500

Exploateringsram kommunstyrelsen
BIN

3, 7

1

BIN

3, 7

4

Förskola - inventarier och teknisk
utrustning
Grundskola - inventarier och teknisk
utrustning
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Belopp i tusentals kronor (tkr)

Investeringskostnad

Driftkonsekvenser

2020

2020

Nämnd

Mål

K

Benämning

BIN

3, 7

1

Idrottshall Sandbäcken

0

500

BIN

3, 7

1

Idrottshall Skogsborg

0

500

BIN

1, 3

4

Gymnasieskola - inventarier och
teknisk utrustning

1 000

1 000

BIN

1, 3

1

Flytt VF-programmet

1 650

BIN

1, 3

1

FT-programmet

0

1 630

BIN

1, 3

1

Linden - upprustning av kök

0

400

BIN

1, 3, 5

4

Gemensamma verksamheter

0

300

300

BIN

1, 3, 5

4

Upprustning idrottshallar

300

300

300

BIN

3

4

Oförutsedda investeringar och
myndighetskrav

500

500

500

BIN

3, 7

1

1 :1 satsning år 1–9

3 000

5 000

6 000

BIN

1, 3

4

Inventarier ny skola 7–9

28 300

BIN

1, 3

4

Inventarier ny skola f-6

12 300

BIN

3, 7

1

Upphandling verksamhetssystem och
lärplattform

1 500

3 000

3 000

0

0

Investeringsram bildningsnämnden

9 450

57 980

13 880

0

0

0

456

456

456

84

84

84

0

150

150

138

39

Investeringsram Viadidaktnämnden

594

645

606

84

84

84

500

500

500

VIAN

3

4

VIAN

7

2

VIAN

1

4

Bärbara datorer för platsbunden
utlåning till elever, laddvagnar
Inventarier lokaler ombyggnation av
klassrum
Inventarier lokaler, smartboards,
telebildsutrustning

KULN

2

4

Offentlig konst

KULN

2

4

Konstnärlig utsmyckning
Dufvegården

KULN

2, 5

4

Konstnärlig utsmyckning Karamellen

KULN

2, 5

4

KULN

2, 5

4

KULN

2, 5

4

KULN

2, 5

4

KULN

2, 5

4

KULN

5

4

Konstinköp

KULN

5

4

Oförutsedda investeringar

KULN

5

4

KULN

5

KULN

5

Konstnärlig utsmyckning
parkeringshus norr
Konstnärlig utsmyckning
högstadieskola Järven
Konstnärlig utsmyckning F-6 skola
norr
Konstnärlig utsmyckning
om/tillbyggnad Sandbäcksskolan
Konstnärlig utsmyckning
om/tillbyggnad Skogsborg

2021

2022

2022

1 000
0
780

2 650
250
375
2 350
1 650
300

300
300

0

300

300

100

500

500

Bibliotekshyllor

0

1 100

1 100

4

Kompletterande ljud och ljus
Perrongen

0

150

4

Kompletteringar Black Box

0

700

Budget 2020. Vi sätter välfärden först.
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Vänsterpartiet
Katrineholm

Belopp i tusentals kronor (tkr)
Nämnd

Mål

K

Benämning

KULN

5

4

Belysning Konsthallen
Investeringsram kulturnämnden

STN

7

1,4 Arbetsmiljöåtgärder

STN

1–7

4

Oförutsedda investeringar

STN

2

4

Verksamhetsfastigheter

STN

2, 5–6

4

Fordon och maskiner

STN

2, 6

4

Dagvattenåtgärder

STN

2

5

STN

2, 6

STN

Investeringskostnad

Driftkonsekvenser

2020

2020

2021

2022

2021

0

220

4 175

4 070

6 400

0

950

500

500

-5

2 000

1 500

1 500

1 500

0

600

Väginvesteringar

7 700

7 700

7 700

5

El och belysning

1 000

1 000

1 000

2, 5

4

Friluftsbad

50

100

100

STN

2, 6

4

Parker och grönytor

500

500

500

STN

6

4

Trädprojekt

0

300

300

STN

5

1

Lekplatser och parkutrustning

600

600

600

STN

6

4

Växthus, teknik och utrustning

0

400

400

STN

2

4

Bevattning

0

150

150

STN

2, 5, 7

4

Digitalisering

200

200

200

STN

5

1,4 Simhallen

0

270

75

STN

5

4

Sportutrustning

700

700

700

STN

5

4

Fastigheter

0

700

3 300

100

100

100

90

-75

STN

2

1

STN

2, 5–6

1

STN

2, 5

4

Dammängen skytte, byggnader

STN

5

4

Projekt Backavallen

STN

5

4

Discgolfbana

STN

2, 5–6

1,4 Djulö, camping, kanotklubb

STN

2, 5

1

STN

2, 5

STN

0

8

8

-5

250
0

100

33 750

33 750
100

600

100

100

Jordvallstorp renovering

0

0

200

4

Krämbolsstugan

0

0

100

2, 5

4

Oxvandringen Björkvik

0

0

100

STN

2, 5

4

Sköldinge idrottsplats

100

STN

2, 5

4

Stalls backe duschar

75

STN

2, 5

4

Strångsjö Idrottsplats

100

50

STN

2, 4–5,
1
7

Tillgänglighetsanpassning

100

100

100

STN

2, 3

1

Trygghetsbelysning fastigheter

0

100

100

STN

2, 5

4

Tennishallen fasadmålning

0

480

STN

3–4, 6

4

Storköksutrustning

STN

3–4, 6

4

Måltidsmiljö

STN

4

4

Packbord höj- och sänkbara

Budget 2020. Vi sätter välfärden först.

0

350
5 300

Brandskyddsarbete utförande och
mjukvara
Dammängen
motocrossavloppsanläggning

2022

0

1 700
200
50
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Belopp i tusentals kronor (tkr)
Nämnd

Mål

K

Benämning

STN

3

4

Städvagnar förskolan

STN

3

4

STN

5

4

Investeringskostnad

Driftkonsekvenser

2020

2020

2021

2022

50

50

50

Städmaskiner

300

300

300

Stadsparken el

175

Investeringsram service- och teknik

2021

2022

3

56 900

51 950

18 175

508

-542 -1 597

SOCN

7

4

Möbler och inventarier

100

100

100

SOCN

7

4

Digitalisering och utveckling av
datorprogram

400

400

400

SOCN

7

1

Arbetsmiljö SOCN

300

300

300

SOCN

7

4

Nytt verksamhetssystem

100

1 500

500

Investeringsram socialnämnden

900

2 300

1 300

0

0

0

7 000

7 000

0

0

0

0

400

0

0

0

20

20

1 000

0

0

0

10

10

Inventarier nytt äldreboende
Dufvegården
Lyftmotorer och laddare
Dufvegården

VON

4, 2

4

VON

4, 2

4

VON

4, 2

4

Spolos Dufvegården

VON

4, 2

4

Diskdesinfektorer Dufvegården

200

0

0

0

10

10

VON

4

4

Sängar och madrasser

200

200

200

0

0

0

VON

4

1

Person-taklyftar, befintliga boenden

200

200

200

15

15

15

VON

4

1

Diskdesinfektor, befintliga boenden

100

100

100

5

5

5

VON

2

4

Möbler

0

500

500

0

0

0

VON

4

1

Medicinskåp

400

400

400

0

0

0

VON

4

1

Brandsäkerhet

200

200

200

0

0

0

VON

4

4

Ny teknik

400

400

400

0

0

0

VON

7

4

Arbetsmiljöåtgärder

0

400

400

0

0

0

VON

4

1

Aktskåp

325

0

0

0

0

0

VON

4

4

Ny gruppbostad

700

0

0

0

0

0

11 125

9 400

2 400

20

60

60

Investeringsram vård- och
omsorgsnämnden
Summa total investering

107 709 157 195

80 836 1 076

Summa total exploatering

128 000

50 000

Budget 2020. Vi sätter välfärden först.

95 000

100

11 -1 289

0

0
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17. Fastighetsinvesteringar
Vi delar i stort majoritetens förslag till Fastighetsinvesteringar.

18. Resurser att tillgå utöver
budgeten
Integrationsfonden

18,3 mnkr

Öronmärkta medel från tidigare års resultat

35,3 mnkr

Resultatutjämningsreserv (RUR)

17,0 mnkr

Budget 2020. Vi sätter välfärden först.
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Möjligheternas Katrineholm
Jobb, möjligheter och framtidstro ska vara något för alla.
Alla barn ska kunna drömma stora drömmar - och stora
drömmar ska kunna slå in också för de barn som växer upp
med små resurser. Alla ska kunna kräva sin rätt - men vi ska
också förvänta oss att varje människa som kan gör sin plikt.
Varenda människa ska ha möjlighet att bestämma över sitt
eget liv och jobba hårt för att uppfylla sina drömmar. Hela
Katrineholm ska vara frihetens och möjligheternas
Katrineholm.

Här är Liberalerna i Katrineholms budgetförslag för 2020.

2
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Kommunens viktigaste uppgift, enligt kommunallagen, är kärnverksamheterna; skola, vård
och omsorg. Ekonomin är ansträngd och Katrineholm har väldigt höga kostnader i flera
nämnder, inte minst socialnämnden. För att kunna investera i förskola och skola, vård- och
omsorg måste vi i Katrineholm kraftigt reducera andelen människor som tvingas helt eller
delvis försörja sig via olika former av ekonomiskt bistånd. Vårt huvudsakliga fokus i
Liberalernas prioriteringar i vårt förslag till budget är därför;

● Den kommunala vuxenutbildningen och SFI
● Förskolan och skolan
● Vård- och omsorgsverksamheten
Katrineholm står inför ett omfattande behov av att vidta åtgärder inom ett flertal av dessa
områden - åtgärder som på sikt resulterar i att Katrineholmare får ökad frihet att välja både
i sin vardag men också för sin framtid. En Katrineholmsbo ska få leva sitt liv som hen själv
vill, bestämma över sig själv, ha sina egna drömmar och ha makten att se till att de
drömmarna kan bli verklighet, oavsett hur den enskildes start i livet såg ut. Den friheten
ska inte begränsas av kön, ursprung, föräldrars bakgrund, funktionshinder eller för den
delen val av bostadsort. Det är liberalism!
Katrineholm påverkas av många olika faktorer, vissa kan vi styra över, en del kan vi förutse
och förbereda oss för, och en del får vi acceptera att vi får reagera på om och när de
inträffar. Världsekonomin befinner sig i en situation där konjunkturen börjar mattas av och
de flesta ekonomer börjar se tendenser till en kommande lågkonjunktur. Trots de senaste
årens högkonjunktur har nuvarande majoritet misslyckats med att lösa många av de
strukturella problem som finns för en stark utveckling av kommunen. Mest oroande av
dessa är de fortsatt skyhöga kostnaderna för försörjningsstödet och andra former av
bidrag. Så nu när konjunkturen börjar mattas av är det ännu viktigare att se till att
Katrineholm står väl rustad för att möta utmaningen.
Katrineholm har alla möjligheter att stärkas till en ännu mer framgångsrik kommun.
Katrineholm är en viktig knutpunkt för järnvägen men också för vägtrafiken. Något som
ger kommunen och kommunens företagare en stor rekryteringsbas av nya medarbetare.
Men Katrineholms läge ger också invånarna tillgång till en mycket stor arbetsmarknad
inom en dryg timmes restid; Stockholm, Örebro, Linköping och Norrköping.
3
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Fokus ska ligga på att utveckla hela kommunen, tätorten såväl som landsbygden.
Kommunen har ett stort antal verksamma inom den gröna näringen - jordbruket. Allt från
små mathantverkare med ett mindre antal djur till riktigt stora jordbruk varav många har
uppfödning av nötkreatur. Jordbruket ger jobb, mat och biologisk mångfald. Jordbrukets
betydelse för kommunen och för matförsörjningen får inte underskattas. Betande djur
håller naturen öppen, bidrar till biologisk mångfald och inte minst skapar genom detta
kolsänkor som tar hand om koldioxid. Därför ska kommunen även fortsättningsvis i sin
måltidsverksamhet servera jordbruksprodukter från kommunen vilket självklart innefattar
kött från betande djur. Allt för en öppen och levande landsbygd.

4
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Katrineholms utmaningar
Sysselsättningen
Katrineholm har en förhållandevis hög

vid. Exempelvis under nuvarande

arbetslöshet i jämförelse med liknande

majoritet har en del nya företag och

kommuner. Tyvärr vet vi att denna

organisationer lockats till kommunen

arbetslöshet drabbar framför allt

och därmed ökat antalet arbetsplatser i

personer med låg utbildning och

viss utsträckning, men i det stora hela

bristande svenska. Förutom att påverka

har vi inte lyckats med vare sig tillräcklig

individen, får det i många fall

rekrytering eller med tillräcklig

dominoeffekter genom att en del barn

kompetensbredd. Vi behöver fler

växer upp utan att se sina föräldrar gå

företag där det krävs högre utbildning

till ett arbete och kunna utöva en del av

för att bredda kommunens

den friheten vi i Sverige annars vant oss

arbetsmarknad.

Arbetslöshet Katrineholm per 30 sept 2019

Arbetslöshet

1439 st

- varav mer än 6 mån:

620 st

- varav 18-24 år:

68 st

Arbetslösa född utom EU

708 st

Inom EU exclusive Sverige

109 st

Källa: AMS

Många av dem med ett

månader och många av dessa är

utomeuropeiskt ursprung saknar

beroende av försörjningsstöd. Antal

tillräcklig språkkunskap såväl som en

personer/hushåll som erhåller fullt

motsvarande gymnasieutbildning

försörjningsstöd uppgår till ca 550

vilket försvårar möjligheterna att

varje månad. Vårt antagande är att det

komma in på den ordinarie

stora flertalet av dessa är personer

arbetsmarknaden.

som inte har kommit in på

En relativt stor

andel av de arbetslösa har stått utan
arbete en längre tid, dvs över sex
5

arbetsmarknaden.
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Integrationen
Som vi redan nämnt har vi i Katrineholm en mycket högre andel arbetslösa födda
utanför EU än födda inom EU. Ett arbete, med alla fördelar det ger beträffande
sociala kontakter, ekonomisk frihet, självbestämmande m.m., är också en nyckel till
integration. Det är bl.a. på arbetsplatsen många kan erbjudas möjlighet till att
umgås med och lära känna människor utanför den omedelbara egna kretsen eller
kulturella grupp. Det är på arbetsplatsen en individ från en annan kulturell bakgrund
får möjlighet att använda det svenska språket i ett autentiskt sammanhang, och
dessutom kunna positivt påverka många svenskars fördomar och/eller rädslor för
kulturella grupper de knappt har egen erfarenhet av. Trots från staten
subventionerade program avsett för att underlätta nyanländas möjligheter att
komma i sysselsättning har vi i Katrineholm fortfarande hög arbetslöshet.
Arbetslösheten bland nyanlända med låg utbildning är hög - ca 33–35 % på
nationell nivå (SCB sept. 2019). I Katrineholm är cirka hälften av alla arbetslösa
födda utanför Europa och av dessa har lejonparten varit arbetslösa mer än 12
månader. Det är viktigt att påminnas om att nyanlända inte är någon homogen
grupp, snarare tvärtom. Därför kan vi också se att nyanlända från vissa länder och
regioner har betydligt större svårigheter i att assimileras/integreras, och att dessa
svårigheter består långt efter det att statusen “nyanländ” har spelat ut sin roll. Det
rör sig om låg utbildningsnivå (många knappt motsvarande svenskt mellanstadium),
omfattande svårigheter att lära sig det svenska språket, starka kulturella skillnader
jämfört med de svenska och ursprung i samhällen med obefintlig “samhällsapparat”.
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Utbildning
Utbildning inom Viadidakt; SFI och vuxenutbildning

Svenska för invandrare (SFI) ger personer (vuxna) möjlighet att lära sig det svenska
språket. Det sker genom att eleverna går igenom olika steg, A-D. Efter avklarad nivå
D (slutsteget, läser fort arbetar självständigt) kan eleverna gå vidare till någon av de
vuxenutbildningar som erbjuds. Det vanliga är en antagning på runt 50 elever varje
månad förutom augusti som sticker ut med nästan 10 gånger fler. Ett problem som
Viadidakt har med SFI är de många omstarten. Det vill säga elever som avbryter
utbildningen (ca 35–40 st. varje månad) på grund av exempelvis
arbetsmarknadsprogram, barnafödande för att sedan starta om sina studier en tid
senare. Det stora antalet omstarten är ett logistiskt problem för SFI och ett stort
avbräck för individens möjlighet att lära sig svenska - ett nödvändigt första steg till
att bli anställningsbar. Antalet studietimmar på SFI per vecka, 15, anser vi är alldeles
för få. Förklaringen är att det ska vara möjligt för eleven att kombinera undervisning
med praktik. Men möjligheten till praktik är ytterst begränsad så en en växling borde
vara önskvärd dvs 25 timmar SFI och 15 timmar praktik eller arbetsträning.
Vuxenutbildningen omfattar ett brett spektrum, allt från grundläggande utbildning,
gymnasial till eftergymnasiala utbildningar. Avbrotten är många både inom grundoch den gymnasiala vuxenutbildningen. Främsta orsakerna på grundnivå är arbete
och sjukdom. Inom det gymnasiala programmet är inaktivitet en stor orsak till avbrott
(Viadidakts månadsstatistik sept. 2019). Metoder och incitament behöver utvecklas
för att få elever att gå igenom utbildningen på kortast möjliga tid. Att få många att
öka sin anställningsbarhet är inte bara till gagn för individen utan också för
samhället.
Förskola, grundskola & gymnasieskola

Om Katrineholm ska lyckas attrahera fler invånare räcker det inte bara att hävda att
man är en kaxig kommun i Stockholms närhet, utan en av de viktiga faktorerna i att
välja ny bostadsort är skolkvalitén. För familjer som överväger att flytta från
Storstockholm för att kanske hitta billigare bostad, ett lugnare tempo eller närhet till
den fantastiska naturen Katrineholms kommun har att erbjuda, så tittar många på
den skolstatistik som numera är lättillgänglig på internet. Det är inget som ligger till
Katrineholms fördel. Mest objektiv är statistiken som finns i kommun- och
landstingsdatabasen, Kolada.
7
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Förskola

Det är i förskolan man lägger grunden för ett barns skolgång. Barnen får lära sig
mycket om socialt samspel, turtagning, kreativitet, retorik, språk & kommunikation,
skapande och olika estetiska uttrycksformer, grundläggande värdegrund, demokrati,
alla likas värde, att ta eget ansvar både för individ och miljö, hur vi värnar om vår
miljö, lära sig genom leken, att uttrycka sig och vara en god kamrat, tilltro till den
egna förmågan och grunderna i teknik och digital teknik mm. Skolverkets
rekommendationer sett till antal barn per barngrupp är max 12 för 1–3 åringar, max
15 för 4–5 åringar. I Katrineholms 25 förskolor, med 108 avdelningar, finns enligt
Bildningsförvaltningens egen statistik1 för oktober 2019, endast 2 förskolor
(Regndroppen & Näverstugan) med i snitt färre än 15 barn per avdelning. Snittet
över hela verksamheten ligger i oktober på 17,58 men uppmättes som mest under
2019 till 19,15 barn per avdelning, vilket i kombination med den relativt dåliga
koncentrationen av legitimerade förskolelärare är en minst sagt bekymmersam
utmaning för kvalitén i förskolan och Katrineholms förmåga att möta kraven i
förskolans läroplan. Aktuelltakta från Kolada:
•

Antal barn per årsarbetare med legitimation 14,2, (högst av de liknande
kommuner sett till socioekonomi).

•

Kostnaden per barn är med bred marginal lägst bland ovannämnda
kommuner.

•

Nöjd medborgarindex ligger konsekvent bland landets sämsta 25%.

Grundskola

Skolan är det forum där vi bäst kan ge varje barn/ungdom förutsättningarna att
forma sin egen framtid, att överträffa sina drömmar och bli något deras föräldrar
bara hade kunnat drömma om, och i det avseendet sviker den styrande majoriteten
våra barn. Som vem som helst kan se i bild 1, är den övervägande majoriteten av
siffrorna i Koladas sammanställning röda, dvs i de parametrar och de åren, hör
Katrineholms kommun hemma bland Sveriges sämsta 25%. Katrineholms
grundskoleresultat påvisar en tydlig underprestation jämfört med det
modellberäknade värdet (se rad 5), vilket väger in bl.a. förälders utbildningsnivå,
andra socioekonomiska faktorer, nyinvandrade elever mm. Det är denna
underprestation, tillsammans med den för
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2019 extremt låga andelen elever som är behöriga till ett nationellt
gymnasieprogram som är de två största utmaningarna sett till kommunens skolors
prestation. Utöver dem måste vi som kommun prestera betydligt bättre vad gällande
barn och ungdomars psykiska hälsa.

Skärmdump Kolada.se (191017)

Majoritetens arbete med digitalisering
av skolans arbete saknar allsidig empiri
och sker snarare utifrån ett
sparperspektiv. Förstudien som
presenterades för Bildningsnämnden
2015 utgick ifrån förslaget att 7–9
skulle ha datorer snarare än ipads, och
de potentiella riskfaktorerna som
denna ändring medför tas inte upp.

9

Risker som att en ipad blir en alldeles
för stor källa till distraktion, vilka de
negativa följderna skulle kunna vara
och för vilka elever har inte beaktats.
Inte heller den forskning som gjorts
inom hjärnans funktion (tex Nutley,
Ingvar, London School of Economics)
vad gäller effekter av användning av
digitala verktyg beaktats.
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Övrig utmaning – Katrineholms centrum
Katrineholms centrum utarmas successivt. Fler butiker stänger igen, en del permanent
och vissa flyttar, bl.a. på grund av svårigheter med tillgänglighet för bilar & lastbilar.
Nu senast Ninas kammare, Ekman & Davidson, och Hjalmar Pettersson. Det är inte
hållbart om vi ska ha ett levande centrum. Försvinner butiker, då försvinner caféer och
restauranter, och så småningom riskerar de stora kedjorna att antingen lämna
Katrineholm helt eller flytta ut till Lövåsen.
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Liberalernas budget och verksamhetsplan

Integration, Arbetsmarknad och Socialtjänst
Liberalerna vill satsa på entreprenörskap både genom Ung företagsamhet på
gymnasieskolan men även inom Viadidakts verksamheter.
Att ha en dröm och jobba hårt för att den ska gå i uppfyllelse, att kunna styra över
sitt eget liv – den friheten borde fler få uppleva. Det skall löna sig att arbeta och det
måste bli enklare att gå från utbildning till jobb. När fler jobbar minskar
utanförskapet. Invandringen har berikat Sverige genom århundraden, och vi vill att
det ska fortsätta vara så men då måste invandring bli mer än att resa över gränsen:
Nya svenskar ska släppas in i samhället på riktigt, lära sig språket, jobba och bli en
del av ett Sverige som växer och utvecklas.
Viadidakt, Arbetsförmedlingen och socialförvaltningen är betydelsefulla aktörer när
det gäller utbildning för vuxna och arbetsmarknad. Även ungdomar och yngre vuxna
med dålig skolunderbyggnad och allmänna hälsoproblem behöver en tydlig
stöttning för att komma vidare i livet.
Vi vill se fler enkla jobb för dem som har svårt att få in en fot på svensk
arbetsmarknad. Att kunna försörja sig själv, att mötas av människor och ett samhälle
som ser det man kan göra och bidra med, och inte fokuserar på potentiella hinder det leder till ett självständigt liv. Katrineholm ska präglas av medmänsklighet, tydliga
förväntningar och möjligheter till självständighet, där alla människor möts av höga
förväntningar och stöds till att bryta eventuellt utanförskap. Men vi behöver också bli
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tydligare i koppling mellan prestation och bidrag oavsett om det gäller vuxnas
lärande eller att göra sig anställningsbar.
Vi Liberaler tror på att lansera och formalisera IOP som en samverkansmodell för att
kunna stödja bl.a. utsatta grupper. Varje ansökan bör naturligtvis värderas på dess
egna meriter, men det skapar förutsättning för civilsamhället att kliva fram och visa
sitt eget engagemang, kompetens och slagkraft.
Under kortare eller längre tid kan vi ibland behöva stöd i vår vardag. Det kan handla
om skyddat boende, hjälp med placering av nära och kära som befinner sig i en
utsatt position eller bara när inte lönen, pensionen inte räcker till för vardagens
kostnader. För oss Liberaler är det viktigt att det finns ett trygghetsnät när det
okända eller ovälkomna inträffar och då civilsamhället inte räcker till. Vi vill
fortsättningsvis att unga som hamnat lite utanför den accepterade vägen får hjälp
och stöd att hitta tillbaka till den “rätta vägen”. Vi ser det som en självklarhet att de
pensionärer som slitit ett långt liv och nu med låga pensioner får de tillägg, bidrag
de behöver för sin vardag. Det är en självklart att erbjuda människor, oavsett ålder,
kön eller könsidentitet, tillgång till skyddat boende när de utsätts för våld och hot.
Men försörjningsstödet ska aldrig få bli en stadigvarande “arbetsinkomst”
Mål:

● Andelen deltagare i Viadidakts arbetsmarknadsprogram som går till egen
försörjning skall öka till 50% till 2021
● Andelen studerande som klarar målen i utbildning i svenska för invandrare ska
öka med 10 procentenheter årligen till och med 2022.
● Antalet som får en gymnasiexamen inom 4 år ska 2020 uppgå till minst 70% för
att sedan stabiliseras mellan 75–80% efter 2025
● Antalet eftergymnasiala utbildningar som erbjuds ska utökas
● Fler entreprenörsidéer inom Viadidakt
● Halvering av personer/hushåll som är beroende av försörjningsstöd till 2024
● Fler med funktionsnedsättning i egen försörjning
Liberalerna vill göra en särskild satsning på att få dem som står närmast
arbetsmarknaden in i arbeten eller studier, samtidigt som vi därmed relativt snabbt
får fler bort från försörjningsstöd. Dessa individer blir självständiga, skattebetalare
och kommunens skatteunderlag ökar, för att bättre kunna satsas på välfärden.
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Dessutom frigörs då resurser att satsas på de grupper som står längre från
arbetsmarknaden.
Liberalernas satsningar på arbetsmarknadsåtgärder:

● AF-konsulenter och assistenter för att stötta AF i arbetet att få fler i
anställningsformen Offentligt skyddat arbete, OSA
● Fler arbetshandledare för att stötta SFI-elevers i praktik
● Coacher för stöd vid anställningar enligt Individual Placement and Support (IPS)
● Kraftig satsning på vidareutbildning av personer med låg utbildning för att
förbättra sin anställningsbarhet
● Undervisningstimmar för SFI utökas till 25 timmar per vecka
● Coach för stöd till nya entreprenörer.
Det är en självklarhet att alla människor som lever i Sverige ska ha samma tydliga
men rimliga förväntningar på sig, att ta ansvar för sig själv, lära sig svenska språket
och ta till sig de värderingar om jämställdhet och frihet som det svenska samhället
bygger på.
Vi behöver bryta alla tendenser till klanmentalitet och förtryck av framför allt flickor
och kvinnor. Kvinnomisshandel är vanligt förekommande i många av de länder där
människor har flytt från och måste med kraft hanteras.
Unga flickor och även pojkar måste få skapa sina egna liv med allt från att välja vilka
(om några) religiösa symboler de ska bära, skaffa den utbildning de brinner för till att
själva få välja vem de vill umgås med, älska och skapa sitt liv med.
Integration handlar helt enkelt om bostad, arbete, skola, ett socialt sammanhang,
föreningsliv, gemensamma värderingar (exempelvis jämställdhet, religionsfrihet),
gemensamt språk, tillgång till kultur.
Det avgjort viktigaste är att ha majoritetssamhällets språk, ett arbete, att klara sin
egen försörjning. Detta skapar flera ingångar i samhället (se ovan).
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Liberalernas satsningar på Integration och utanförskap:

● Åtgärder för att samarbetet mellan Viadidakt, Arbetsförmedlingen och
Socialförvaltningen ska fungera effektivt,
● Att civilsamhället (föreningar, kyrkor) stöttas i sitt integrationsarbete
(språkcaféer, promenadgrupper, läxhjälp), i form av gratis lokalhyra och
ekonomiska bidrag,
● Att invandrarkvinnor stimuleras till sociala aktiviteter
Liberalerna i Katrineholm satsar 3 miljoner extra på Viadidaktnämnden 2020 för att
uppnå detta. Satsningen syftar i huvudsak till att nå resultat på 2–4 års sikt men också
för att på kort sikt få ut de individer som står närmast arbetsmarknaden i olika former
av egen sysselsättning,
Ökning de kommande tre åren i förhållande till majoritetens förslag för 2020
2020: 3.000.000 kr
2021: 4.000.000 kr (totalt 7.000.000 kr)
2022: 3.000.000 kr (totalt 10.000.000 kr)
Liberalerna i Katrineholm satsar 3 miljoner mindre på Socialnämndens än majoritetens
förslag 2020, som en konsekvens av att allt fler kommer i egen försörjning och därmed
är i minskat behov av försörjningsstöd.
2020: -3.000.000 kr
2021: -7.000.000 kr (totalt -10.000.000 kr)
2022: -25.000.000 kr (totalt -35.000.000 kr)
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Förskola och skola
Alla barn förtjänar samma möjlighet att påverka och forma sitt framtida liv, och
grunden till det är förskolan och skolan. Alla barn och ungdomar skall erbjudas en
högkvalitativ förskola/skola, som präglas av höga förväntningar, jämställdhet,
arbetsro och aktuell forskning. En enhet som drivs av ambitiös, professionell,
utvecklingsbenägen och välutbildad personal som ges optimala förutsättningar via
lyhörda och erfarna rektorer/skolledare, som i sin tur stöds i sitt arbete av barn- och
elevorienterad administration och service på alla nivåer.
Förskolan och skolan har många uppdrag och är otroligt komplexa verksamheter
som vi förlitar oss på med våra barn och unga. Det är upp till oss inom politiken att
ge förskolan och skolan såväl förutsättningar att kunna långsiktigt och kortsiktigt ge
våra barn de absolut bästa tänkbara möjligheter som konkreta och mätbara mål som
kan utvärderas i relation till de medel vi tar fram i vår budget.
Mål:

● 4,5 barn per vuxen i förskoleverksamheten 2025 (måttet bör tas årligen vid
samma tidpunkt, förslagsvis under sena våren då barnantalet är som störst
● Katrineholm ansöker om och matchar de medel som finns inom den statliga
satsningen på lärarassistenter, som placeras i de skolor med de största sociala
utmaningarna.
● 95% av elever i grundskolans årskurs 1 når de nationella målen för läs och skriv
senast 2021.
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● Andelen elever med minst E i engelska, matematik och svenska/svenska A i
årskurs 6 ska 2023 förbättrats med minst 5 procentenheter (statistiken 2015–
2017 visar en fallande trend. kolada.se)
● Minst 91% av eleverna i de kommunala grundskolorna ska vara behöriga till ett
yrkesprogram 2027 (2018 = 81,6%, 2019 = 67%), en förbättring med 3
procentenheter per år.
● Öka andelen enskilda höga betyg (A & B) i årskurs 9 till 28% senast 2022 (VT
2018 18,1%).
Liberalernas satsningar på förskola och skola:

Liberalerna satsar utöver majoritetens budget (2020) för att inleda omfattande och
långsiktiga satsningar på barnens framtid. Via dessa satsningar får förvaltningen i
uppdrag att mätbart förbättra elevernas läs- och skrivnivå från årskurs ett. Alla elever
ges därmed förbättrade förutsättningar att lyckas med samtliga ämnen och kurser i
grund- och gymnasieskolan, där det textbaserade språket utgör en mycket viktig
grund. Detta följs upp med användning av de nationella proven i årskurs 3, 6 och
slutbetygen i årskurs 9.
Därutöver lägger Liberalerna 2 ledamotsinitiativ i Bildningsnämnden;
● Inför mobilfri skoltid
● Genomför en kvalitativ SWOT-analys av 1-1 satsningen.
Liberalerna i Katrineholm satsar 3 miljoner extra på Bildningsnämnden.
Ökning de kommande tre åren i förhållande till majoritetens förslag till budget 2020:
● 2020: 7.000.000 kr
● 2021: 11.000.000 kr (totalt 18.000.000 kr)
● 2022: 17.000.000 kr (totalt 35.000.000 kr)
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Omsorg
De individer som behöver hjälp att klara av sin vardag ska få den hjälpen, baserat på
individuella behov och med möjlighet att själv påverka vem/vilka som ska utföra den,
när de behöver den. Det handlar om att ge rätt hjälp och stöd till dem som behöver
och se till att alla får känna trygghet och leva livet, hela livet.
Katrineholm ska vara en plats där människor vågar drömma stort och ges möjlighet
att jaga de drömmarna. I Liberalernas Katrineholm ges alla möjlighet att vara en
självklar del av samhället. Vi vill ha ett inkluderande samhälle där människors
olikheter tas tillvara och där vi nyttjar varje individs unika egenskaper. Ingen ska
lämnas utanför och stämplas som oförmögen.
Äldreomsorgen i Katrineholm ska verka för att de sista åren i livet blir precis lika
värdefulla som de första. Vi är alla olika, även när vi är årsrika, om äldreomsorgen ska
kunna möta varje enskild individs behov och önskemål måste verksamheterna
genomsyras av valfrihet och trygghet, både för individen som är i behov av hjälp och
stöd men även för dess anhöriga.
Människor med funktionsnedsättningar ska ges bästa förutsättningar att leva sitt liv
som andra. Tillgänglighets- och bostadsanpassningar ska vara en självklar del när vi
planerar och bygger våra samhällen. Alla människor ska ges möjlighet att röra sig
fritt och obehindrat i vår kommun. Bristande tillgänglighet är diskriminering, men det
handlar inte bara om fysisk tillgänglighet utan även om institutionell tillgänglighet –
här måste Katrineholms kommun se till att föregå med gott exempel genom till
exempel textning av kommunfullmäktige, och att livesändningarna därifrån lyfts fram
och blir lättare att hitta på hemsidan.
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LSS skall beviljas med högre grad av långsiktighet, med uppföljning/utvärdering
vartannat år - där syftet är att följa upp hur insatserna behöver justeras för att fortsatt
stämma överens med individens behov.
Mål:

•
•
•

•

•

Fler privata utförare
Högre personaltäthet - framförallt dagtid
Förbättrade arbetsvillkor för personalen ökar individens möjlighet till bättre
vård/omsorg. Kan bland annat innebära;
- Välfärdsteknik som ligger i framkant
- Hälsofrämjande schemaläggning som möjliggör återhämtning och
balans mellan arbete och fritid
- Ökad delaktighet vid planering och utveckling av verksamheterna
Ta fram en funktionspolitisk strategi i samråd med funktionsrättsrådet och
andra intressenter - för att utveckla den fysiska och institutionella
tillgängligheten i Katrineholms kommun
Personalen ska känna att de kan rekommendera sin arbetsplats

Liberalernas satsningar på omsorg:

Liberalerna satsar till 6 miljoner kronor utöver majoritetens förslag till Vård- och
Omsorgsnämnden (2019)
Ökning de kommande 3 åren i förhållande till majoritetens förslag till budget 2020:
2020: 6.000.000 kr
2021: 4.000.000 kr (totalt 10.000.000 kr)
2022: 3.000.000 kr (totalt 13.000.000 kr)
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Service och Teknik
Vi vill att kommunen ska uppmuntra till konkurrensutsättning inom offentlig
verksamhet, så att lokala företag kan vara med och utföra tjänster åt kommunen men
även för att stimulera entreprenörskap. Kommunens uppgift är att vid upphandling
noga klargöra kraven samt följa upp att tjänsterna håller en hög kvalitet.
Reglerna för kommunens upphandlingar bör inte innehålla krav på viss storlek på de
företag som får lämna anbud, detta för att även små företag ska få en rättvis chans
att konkurrera. Delar av det som inom Service- och tekniknämndens verksamhet
handlar om ren produktion bör upphandlas på en öppen marknad.
Erfarenheter visar att besparingspotentialen för att gå från egen produktion till att
upphandla ligger i spannet 11–25%. I spannets övre del ligger framför allt
verksamheter med större investeringsbehov som exempelvis transporter,
entreprenadverksamhet samt verksamheter med behov av spetskompetens i en
utsträckning som inte fyller full arbetstid. Vi vill dock att kommunen bibehåller en viss
del i egen verksamhet för att bibehålla verksamhetskompetensen som är av vikt vid
upphandling.
Liberalernas satsningar på service och teknik:

Liberalerna anslår 3 miljoner kronor mindre än majoritetens förslag 2020.
Minskning de kommande 3 åren i förhållande till majoritetens förslag till budget 2020:
2020: -3.000.000 kr
2021: -5.000.000 kr (totalt -8.000.000 kr)
2022: -3.000.000 kr (totalt -11.000.000 kr)
19

314

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens budget bör bantas med 10 miljoner kronor för 2020 jämfört med
majoritetens förslag. IOP införs som ett sätt att i högre grad uppmuntra och
involvera civilsamhället att bidra till Katrineholms trygghetssystem och för att visa att
vi förstår att kompetensen, expertisen och erfarenheten ofta finns hos andra än
kommunen. Finansieringen av IOP sker via kommunstyrelsens medel till förfogande.
Samhällsbyggnadsförvaltningen uppdras att i samråd med berörda parter (tex
centrumföreningen) ta fram en centrumstrategi för att bromsa in och sedan vända
trenden med utarmningen av vår stadskärna.
2020: -10.000.000 kr
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Sammanfattning
Katrineholm växer, det vet vi, att målsättningen är att växa ytterligare vet vi också,
och dessutom att målet är ambitiöst satt. Om Katrineholms Kommun skall växa till 40
000 invånare inom 11 år krävs det att vi funderar på vilka faktorer som gör att en
person eller en familj väljer just Katrineholm framför alla andra möjliga bostadsorter.
För oss Liberaler handlar det om de mjuka, mänskliga värden som tex skolor och
förskolor, kvalitén i vår äldreomsorg, vårt sätt att se på folk i behov av stöd och hjälp,
de möjligheter vi skapar för att hjälpa människor bryta sitt utanförskap och
möjligheten att påverka. Familjer som funderar på att flytta hit tittar naturligtvis på
föreningslivet, kulturlivet och tryggheten, men framförallt tittar de på hur kommunen
satsar på och prioriterar skolor och elevernas resultat och välmående.
Det som vi ser som den enskilt viktigaste gemensamma nämnaren i allt det vi vill
uppnå för Katrineholmsborna är den kommunalt anställda personalen. Det är just
personalförsörjningen som är Katrineholms kommuns i särklass största utmaning. Vi
är ingenting utan kompetent, engagerad och välorganiserad personal som erbjuds
möjligheten till långsiktighet och attraktiva tjänster och arbetsmiljö. Vi måste
säkerställa att vår personal känner sig hörda, uppskattade och framförallt att de har
konkret möjlighet att påverka och utveckla sin verksamhet. Självklart är löner ett sätt
att konkurrera om kompetent personal, men det vi fått bekräftat de senaste 2 åren är
att det som tas upp av personalen på golven i tex hemtjänsten, skolan och förskolan,
handlar om orimlig arbetsbelastning, orealistiska tidsplaner eller att personalen inte
känner att cheferna lyssnar eller tar det som sägs på allvar. Här står vi som
arbetsgivare och serviceleverantör inför ett omfattande utvecklings- och
förbättringsarbete.
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Övergripande driftsbudget 2020 med plan 2021 - 2022

Belopp i tusentals kronor
(tkr)

Nämnd/styrelse
Övergripande politisk
ledning
Bildningsnämnden
Kommunstyrelsen
varav Kommuncentrala
varav
Kommunledningsförvaltni
ngen samt Näringsliv
varav
Samhällsbyggnadsförvaltni
ngen
varav Kommunstyrelsens
medel till förfogande

KF 181119

S&M
förslag

Liberalerna

Budget

Budget

Justeringar

2019

2020

-12 271

-11 139

-838 787

-867 789

-181 982

-200 281

-11 600

-14 208

-103 369

Summa efter
justeringar
Budget
2019
Plan
efter
justering 2021

Plan
2022

-11 139

-11 139

-11 139

-7 000

-874 789

-885 789

-902 789

10 000

-190 281

-201 785

-202 485

-14 208

-14 208

-14 208

-117 312

-117 312

-118 116

-118 116

-58 009

-65 761

-65 761

-66 461

-67 161

-3 000

-3 000

-3 000

-3 000

-3 000

-37 638

-42 952

-42 952

-40 452

-40 452

-534

-534

-534

Kulturnämnden
Bygg- och miljönämnden
Service- och
tekniknämnden

-529

-534

-102 772

-111 900

3 000

-108 900

-103 900

-100 900

Socialnämnden

-180 468

-191 307

3 000

-188 307

-184 307

-181 307

-62 543

-64 714

-3 000

-67 714

-74 714

-99 714

-711 875

-728 602

-6 000

-734 602

-738 602

-741 602

-32 020

-32 810

-32 810

-32 810

-32 810

0

0

0

0

-37 035

0

0

-7 650

-9 998

-2 160 885

-2 252 028

-2 252 028

-2 281 681

-2 360 764

-23 070

-5 309

-5 309

-40 588

-76 524

0

0

0

-37 035

-39 511

0

0

0

-11

1 289

Viadidaktnämnden
Vård- och
omsorgsnämnden
Räddningstjänsten VSR
Kompensation för ökade
löner
Ökade kapitalkostnader
nämnder
Summa nämnder
Ökade kostnader lokaler
Löneuppräkning
Drifteffekt av föreslagna
investeringar
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PO-påslag och
semesterlöneskuld
Pensioner
Intäkter ViadidaktVingåker
Kapitalkostnadsintäkter
Avskrivningar
Skatteintäkter
Kommunalekonomisk
utjämning
Kommunal fastighetsavgift
Finansiering, utdelningar
m.m.
Statsbidrag flyktingkvot
Statsbidrag för att minska
segregation
Summa finansiering
TOTALT
Budgeterat resultat i % av
skatter och utjämning
GOD EKONOMISK
HUSHÅLLNING

23

91 245

93 375

93 375

95 377

97 654

-118 500

-120 100

-120 100

-129 800

-134 300

12 538

13 213

13 213

13 213

13 213

67 712

93 160

93 160

100 809

103 158

-67 825

-78 134

-78 134

-84 359

-86 303

1 507 147

1 514 749

1 514 749

1 562 621

1 624 091

615 405

693 782

693 782

710 712

724 813

63 790

65 632

65 632

65 632

65 632

11 236

13 786

13 786

13 436

13 436

18 075

9 908

9 908

0

0

5 000

8 000

8 000

0

0

2 182 754

2 302 062

0

2 302 062

2 270 008

2 306 648

21 869

50 035

0

50 035

-11 673

-54 116

1,00%

2,18%

2,18%

-0,50%

-2,24%

21 863

22 921

22 921

23 390

24 145
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Investeringsbudget 2020
Fritt skolval – ingen storskola
Vi ställer oss inte bakom storskolan, och har därför inte budgeterat för den.
Visserligen ser vi ett behov av att få tillgång till fler ändamålsenliga, rymliga och
tillgänglighetsanpassade lokaler för skolan, men vi vänder oss starkt mot att samla alla
kommunens högstadieelever i en och samma skola. Redan nu ser vi en ökad otrygghet i den
kommunala högstadieskolan vid Tallås (och tidigare år vid Söder), vilket även kommunens
säkerhetschef informerade om under senaste Bildningsnämnden. Vi tror knappast att den
situationen kommer att förbättras av konceptet storskolan, utan snarare bli än mer
problematisk. Dessutom, om vi bara ska ha en kommunal högstadieskola att erbjuda hela
kommunens elever riskerar vi att skapa stora problem för de elever (ofta inom NPF) som är i
behov av ett mindre sammanhang, men kanske inte nödvändigtvis en resursklass. Vi får
heller inte glömma att konceptet storskola redan har prövats i andra kommuner, oftast med
ett negativt resultat.
Liberalerna är för det fria skolvalet och vill, tvärtemot majoriteten, att Katrineholm ska
erbjuda flera olika skolor; små och stora, centrala och landsbygdsskolor, friskolor och
kommunala. Förslaget om storskolan är ännu ett sätt för Socialdemokraterna och
Moderaterna att begränsa det fria skolvalet i största möjliga mån. Istället borde en alternativ
lösning skyndsamt utredas och Katrineholm bör skapa förutsättningar för fler fristående
aktörer att ta plats i vår kommun.

F-6 skolan på Norr
Den nya skolan på norr ser vi som en nödvändighet. Med tanke på de bristfälliga lokaler som
idag används till Östra respektive Västra skolorna är behovet uppenbart, men som vi tidigare
gett uttryck för behöver dess utformning förankras väldigt tydligt hos den undervisande
personalen. Det är lärarna som besitter den beprövade erfarenheten som skolan ska vila på.

Mark för exploatering
Investeringarna i mark för exploatering ser vi som ett nollsummespel då kommunen
förhoppningsvis lyckas locka hit företag som vill köpa den beredda marken till etablering
och i förlängningen skapa fler arbetstillfällen, med ett diversifierad personalbehov.

Stråket och Parkeringshuset
Vi har sedan tidigare varit mycket tydliga med att vi premierar våra verksamheters innehåll
före betong, asfalt och tegelstenar, och således är vi fortfarande emot stora delar av
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omarbetningen av Stråket. Vi konstaterar dock att vi inte heller vill avsluta arbetet
halvfärdigt. Vi motsätter oss inte de fortsatta investeringarna i Stråkets
färdigställande, men poängterar ännu en gång att den prioriteringen aldrig skulle ha inletts.
Vi har även samma inställning till parkeringshuset som vi anser vara en ur flera aspekter
felaktig investering, men vi kan inte heller förespråka att avsluta bygget och låta en
halvfärdig konstruktion stå och förfalla.

Maskinpark
Vi anser att de av Majoritetens föreslagna investeringar på nya fordon och maskiner för
service och teknikförvaltningen bör strykas ur budget och istället läggas ut på entreprenad.
Kommunen bör fokusera på kärnverksamheter såsom vård, skola och omsorg och
Katrineholm bör bidra till ett rikt näringsliv genom att, när det är möjligt, nyttja näringslivet.

Summa
Liberalernas föreslagna investeringsbudget är 237,2 miljoner kronor lägre än förslaget från
Socialdemokraterna och Moderaterna.
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Katrineholm 2019-10-29

Katrineholms övergripande plan med
budget 2020-2022

Utsikt över Djulösjön 2019
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Belopp i tusentals kronor (tkr)

Nämnd/styrelse
Övergripande politisk ledning

Budget
2019

S&M
2020

Diff
KD
2020 2020

-12 271

-11 139

Bildningsnämnden

-838 787

-867 789

Kommunstyrelsen

-181 982

-200 281

-11 600

-14 208

-103 369
-58 009

varav Kommuncentrala
varav Kommunledningsförvaltningen samt Näringsliv
varav Samhällsbyggnadsförvaltningen
varav Kommunstyrelsens medel till förfogande

Plan
2021

Plan
2022

-11 139

-11 139

-11 139

-14 000

-881 789

-895 789

-909 789

11 000

-189 281

-201 785

-202 485

-14 208

-14 208

-14 208

-117 312

-117 312

-118 116

-118 116

-65 761

-65 761

-66 461

-67 161

-3 000

-3 000

-3 000

-3 000

-3 000

-37 638

-42 952

-42 952

-40 452

-40 452

-529

-534

-534

-534

-534

Service- och tekniknämnden

-102 772

-111 900

-111 900

-111 900

-111 900

Socialnämnden

-180 468

-191 307

-6 500

-197 807

-191 307

-181 307

-62 543

-64 714

-7 500

-72 214

-79 714

-80 000

-711 875

-728 602

-10 000

-738 602

-748 602

-758 602

-32 020

-32 810

-32 810

-32 810

-32 810

Kompensation för ökade löner

0

0

0

0

-37 035

Ökade kapitalkostnader nämnder

0

0

-7 650

-9 998

Kulturnämnden
Bygg- och miljönämnden

Viadidaktnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Räddningstjänsten VSR

Summa nämnder
Ökade kostnader lokaler
Löneuppräkning
Drifteffekt av föreslagna investeringar
PO-påslag och semesterlöneskuld
Pensioner
Intäkter Viadidakt-Vingåker
Kapitalkostnadsintäkter

-2 160 885 -2 252 028

-27 000

-2 279 028 -2 321 681 -2 376 050

-23 070

-5 309

-5 309

-40 588

-76 524

0

0

0

-37 035

-39 511

0

0

0

-11

1 289

91 245

93 375

93 375

95 377

97 654

-118 500

-120 100

-120 100

-129 800

-134 300

12 538

13 213

13 213

13 213

13 213

67 712

93 160

93 160

100 809

103 158

Avskrivningar

-67 825

-78 134

-78 134

-84 359

-86 303

Skatteintäkter

1 507 147

1 514 749

1 514 749

1 562 621

1 624 091

615 405

693 782

693 782

710 712

724 813

Kommunal fastighetsavgift

63 790

65 632

65 632

65 632

65 632

Finansiering, utdelningar m.m.

11 236

13 786

13 786

13 436

13 436

Statsbidrag flyktingkvot

18 075

9 908

9 908

0

0

5 000

8 000

8 000

0

0

2 182 754

2 302 062

0

2 302 062

2 270 008

2 306 648

TOTALT

21 869

50 035

-27 000

23 035

-51 673

-69 402

Budgeterat resultat i % av skatter och utjämning

1,00%

2,18%

1,00%

-2,21%

-2,87%

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

21 863

22 921

22 921

23 390

24 145

Kommunalekonomisk utjämning

Statsbidrag för att minska segregation
Summa finansiering
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Ett hållbart Katrineholm
- för långsiktig överlevnad inom planetens gränser
Budgetförslag för Katrineholms kommun 2020
med plan för 2021-2022

Vintern är på väg. Foto: Nicklas Adamsson

”Vi måste leva så, som alla kan leva – alltid!”
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Inledning
På samma sätt som Sverige har ett ansvar att minska sin klimatpåverkan och sitt ekologiska
fotavtryck har Katrineholm som kommun ett ansvar att göra sin del. Världen består av små
och stora lokalsamhällen och Katrineholm är ett av dem.
Enligt en alltmer samstämmig forskarkår har vi ca tio år på oss att göra de förändringar som
krävs för att ställa om samhället. Som individer, kommuner och nationer kan vi välja att vara
en del av lösningen, eller en del av problemet. För oss i Miljöpartiet är valet enkelt – vi vill
vara en del av lösningen, och vill även att Katrineholms kommun ska vara det.
När Miljöpartiet bildades för snart 40 år sedan var det bland annat som en reaktion på ett
utbrett ointresse för en aktiv och framåtsyftande klimat- och miljöpolitik. Under de år som
gått sedan dess har mycket hänt, men mycket återstår att göra. Idag råder ingen tvekan om att
det är människan som ligger bakom den negativa utveckling som i allt högre utsträckning
påverkar klimat och miljö. Vi vet också vad vi måste göra för att motverka den klimat- och
miljökris vi befinner oss i och att dessa åtgärder kommer att kräva modiga politiska beslut.
Eftersom utmaningarna på klimat- och miljöområdet är så pass stora måste de också få den
uppmärksamhet de förtjänar - på alla nivåer. För att skapa ökad medvetenhet vill vi därför att
Katrineholms kommun utlyser klimatnödläge. Detta indikerar att kommunen tar frågan på
största allvar och är beredd att betrakta den pågående klimat- och miljökrisen som den kris det
är.
För Miljöpartiet är tanken på detta inget nytt eftersom vi alltsedan partiet bildades anser att vi
befunnit oss i ett klimatnödläge. Vi tycker därför att det är bra att fler under senare tid
uppmärksammat situationens allvar. Men det räcker inte att stanna vid detta. Vad som också
krävs är att klimat- och miljöfrågorna ges en överordnad roll i kommunen och att alla
långsiktigt strategiska beslut som fattas bedöms utifrån den direkta och/eller indirekta klimatoch miljöpåverkan de har och att detta får avgörande vilka satsningar som sedan görs.
För att markera behovet av handling inleder vi vårt budgetförslag med ett avsnitt där vi
skissar på åtgärder vi ser som nödvändiga för att kommunen ska kunna bygga långsiktig
resiliens för att motverka effekterna av de förändringar som följer i klimat- och miljökrisens
spår.
För det är faktiskt så att vi som idag delar den här planeten kommer att avgöra framtiden för
oss själva, för våra barn och barnbarn, för djur, natur och det ekologiska systemet.
Återkommande vetenskapliga rapporter talar om vikten av att radikalt minska utsläppen av
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koldioxid för att vi ska ha en möjlighet att komma i närheten av de klimatmål som världens
länder kom överens om i Paris 2015.
Och vi måste våga tala klarspråk – det handlar inte längre om att ta små försiktiga steg för att
uppnå dessa mål. Det handlar om rejäla krafttag, om politiskt mod, men framförallt om att
förändra ett system som tycks oförmöget att handla i enlighet med den kunskap som
forskarvärlden bidrar med. Och ju längre vi väntar, desto större och mer drastiska blir de
åtgärder som måste genomföras.
Vi vill att Katrineholm ska vara en kommun som ser utmaningarna och där vi är beredda att
agera. Vi måste visa att vi är de vuxna i rummet, att vi tar vårt ansvar, att vi vågar fatta de
modiga beslut som krävs av oss. Vi vill att Katrineholm ska vara en del av lösningen – inom
naturens ramar.
Vi tror dock att det måste till ett större folkligt engagemang för de långsiktiga
överlevnadsfrågorna om verklig förändring ska komma till stånd. För Miljöpartiets del är det
självklart att bedriva det politiska arbetet genom olika kanaler, där parlamentarismen är en.
Men det är lika viktigt att arbeta med praktiskt omställningsarbete för att ge aktivt hopp om
att förändring är möjlig. Därför har Miljöpartiet i Katrineholm under 2019 startat
programverksamheten Grön omställning i praktiken för ett hållbart Katrineholm som ett
komplement till det traditionella politiska arbetet. Grön omställning i praktiken riktar sig till
alla som vill lära sig mer om hur man ställer om till ett mer hållbart liv. Det krävs ett
engagemang där vi gör verkstad av våra viljeyttringar genom praktiskt omställningsarbete,
men också där vi tar ställning för de idéer och värderingar vi står för genom att fredligt
manifestera dessa, på olika sätt, i olika sammanhang.
Miljöpartiet de Gröna är det minsta partiet i Katrineholms kommunfullmäktige under
mandatperioden 2019-2022. Detta är vi väl medvetna om, men vi är också medvetna om att vi
är bärare av ett budskap som blir alltmer aktuellt för var dag som går, nämligen
nödvändigheten av att på ett radikalt sätt ställa om samhället så att det blir ekologiskt, socialt
och ekonomiskt hållbart.

Foto: Nicklas Adamsson
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Det är alltså inte första hand i kraft av vår storlek vi kommer att kunna driva på de
förändringar som behöver göras. Det är snarare genom att aktivt bidra med välgrundade
omställningsförslag, faktabaserad kunskap och radikala gröna idéer som vi kan påverka den
politiska utvecklingen i Katrineholm i rätt riktning. Det budgetförslag som presenteras nedan
ska ses i ljuset av detta.

Förutsättningarna
Vårt budgetförslag för 2020 sätter av naturliga skäl klimat- och miljöfrågorna främst. Detta
eftersom vi menar att omställningen till ett långsiktigt hållbart samhälle är den enskilt
viktigaste frågan vi har att hantera idag. Det är också en fråga som måste få genomsyra alla
samhällsområden.
Vad som krävs för att minska vårt ekologiska fotavtryck för att på allvar skapa ett annat
samhälle är satsningar som fasar ut, inte bara beroendet av miljöskadliga fossila system, utan
också den ansvarslösa ”business as usual”-mentalitet som fortfarande råder. Det blir alltmer
tydligt att de klimatanpassningar vi måste göra för att skapa drägliga livsvillkor i framtiden
kräver att vi ifrågasätter mycket av det vi vant oss vid och hittills tagit förgivet. Att bedriva en
politik som bortser från detta faktum är inte bara ansvarslöst, utan även oärligt eftersom vi vet
vad som krävs av oss.
Vi kommer i ökad utsträckning behöva se över vår nuvarande livsföring, förändra ohållbara
konsumtionsmönster, omvärdera vårt sätt att resa och transportera oss, omvärdera vårt sätt att
bo, vår livsmedelsförsörjning och inte minst vår kosthållning. Framtiden kommer att se
annorlunda ut på många sätt, men det behöver inte alls vara en nackdel. Det kan snarare
innebära högre livskvalitet och ökade möjligheter att utveckla ett samhälle som inte bara
anpassar sig till de planetära ramarna. Det kan också förändra människors livsvillkor till det
bättre och göra livet mer harmoniskt och meningsfullt.
När man som oppositionsparti ska förhålla sig till den ekonomiska fördelningen i en
majoritetsbudget blir det sällan mer än små justeringar på marginalen, oavsett hur gärna man
än vill hävda motsatsen. De flesta av de behov som presenteras i majoritetens förslag är reella
och många verksamheter är lagstyrda. Detta gör att det utöver ideologiska skiljelinjer om hur
verksamhet ska genomföras och styras också krävs förståelse för att det är människor av kött
och blod som finns på andra sidan siffrorna. I en omvälvande tid där vi behöver ta krafttag för
att komma tillrätta med den klimat- och miljökris vi befinner oss i är det viktigt att
människors grundläggande behov uppfylls. I vårt budgetförslag inriktar vi oss därför på att
göra andra omfördelningar och justeringar för att prioritera och skynda på det
omställningsarbete vi vill göra.
I vårt budgetförslag för 2020 har vi avhållit oss från att göra några större ekonomiska
omfördelningar i driftsbudgeten. Detta betyder inte att vi håller med om alla de satsningar
majoriteten vill göra, snarare beror det på att vi bedömer att många av de förslag vi vill
genomföra inom respektive verksamhet är kostnadsneutrala och därför ryms inom
budgetramarna för respektive nämnd. Vi gör dock några uttalade satsningar. Dessa framgår av
den sammanställning som återfinns i slutet av dokumentet. I övrigt ska vår budget främst ses
som ett inriktningsdokument där de presenterade förslagen pekar på förändringar som är
nödvändiga att göra i den omställning av Katrineholms kommun som måste ske.
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Vi känner att vi saknar full insyn i budgetprocessen för att kunna göra mer omfattande
förändringar. Detta gör att vissa av de satsningar vi vill göra kan uppfattas som mer eller
mindre rimliga för den som har denna insyn. Samtidigt är det också en självklarhet att alla
förändringar, om de skulle vinna gehör i ett befintligt budgetförslag, skapar behov av
omprövning och omfördelning inom den verksamhet som är aktuell.
Genom upplägget av den budgetprocess som den politiska majoriteten i Katrineholm
förespråkar kritiseras oppositionen inte bara för de ideologiska skiljelinjer vi framhåller i våra
förslag (vilket är helt OK). Vi kritiseras även för de ekonomiska slutsatser vi drar av den
budgetprocess vi är utlämnad åt. Det senare är inte alls OK, och liknar snarare otidsenlig
härskarteknik. Om det fanns en ärlig vilja att skapa ett mer sakligt samtal kring budgeten,
vilket vi gärna ser, kan majoriteten själv närsomhelst bidra till detta genom att tillmötesgå
oppositionens önskemål om en mer inkluderande process. Detta skulle inte bara öka respekten
för den politiken, det skulle även stärka demokratin genom att skapa ökad transparens och
dessutom ge medborgarna större förståelse för den kommunala ekonomin.
Med detta sagt överlämnar vi vårt budgetförslag ”Ett hållbart Katrineholm – för långsiktig
överlevnad inom planetens gränser” till kommunfullmäktige.
Miljöpartiet de Gröna i Katrineholm i november 2019
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Klimat och miljö – för långsiktig överlevnad
inom planetens gränser
”Vår livsstil i Sverige och andra ekonomiskt starka länder ger upphov till miljöeffekter långt
utanför våra länders gränser. Vi måste ställa om våra samhällen så att vi klarar att leva ett
gott liv i framtiden utan att förstöra möjligheterna för oss själva, människor i andra länder
och kommande generationer.”
(ur miljöavsnittet i Miljöpartiet de Grönas partiprogram)
Det krävs ofta modiga beslut för att uppnå verklig förändring. Klimatfrågan är ett sådant
exempel. För att komma tillrätta med de problem som människan skapat behövs betydande
insatser. Vi måste ställa om energiproduktionen så den blir långsiktigt hållbar, fasa ut fossila
bränslen och ersätta dessa med hållbara energikällor.
Vi måste hitta lösningar som gör att transporter och kommunikation inte längre bidrar till
utsläpp av koldioxid. Vi måste fasa ut kemikalier och andra farliga ämnen. Vi måste värna
den biologiska mångfalden och skydda viktiga biotoper. Många beslut måste fattas på
nationell och global nivå, men vi måste även bedriva ett aktivt omställningsarbete i
kommunen för att bryta negativa mönster och skapa långsiktigt hållbara lokala lösningar. Och
vi måste som sagt våga ta modiga beslut.
Eftersom utmaningarna på klimat- och miljöområdet är så stora måste de också få den
uppmärksamhet de förtjänar - på alla nivåer. Det är viktigt för att medvetandegöra människor
och för att skapa förståelse för de beslut som måste fattas framöver. För att skapa ökad
medvetenhet vill vi därför att Katrineholms kommun utlyser klimatnödläge. Detta indikerar
att kommunen tar frågan på största allvar och är beredd att betrakta den pågående klimat- och
miljökrisen som den kris det är.
För Miljöpartiet är tanken på detta inget nytt eftersom vi alltsedan partiet bildades anser att vi
befunnit oss i ett klimatnödläge. Det är därför bra att fler sent omsider uppmärksammar
situationens allvar. Men det räcker inte att stanna vid detta. Vad som krävs är att klimat- och
miljöfrågorna ges en överordnad roll i kommunen och att alla långsiktiga strategiska beslut
som fattas bedöms utifrån den direkta och/eller indirekta klimat- och miljöpåverkan de har
och att detta sedan får avgöra vilka satsningar som sedan genomförs.
För att ge klimat- och miljöarbetet ökad tyngd vill vi därför inrätta en tjänst som
klimatanpassningsstrateg, samt inrätta ett klimatanpassningsråd med uppdrag att utarbeta ett
handlingsprogram för kommunen som ska ligga till grund för utvecklingen av ett ekologiskt,
socialt och ekonomiskt resilient Katrineholm.
Andelen skyddad natur är idag 0,6 procent i Katrineholm, vilket ska jämföras med 5,9 procent
i Sörmland och 10,4 procent i riket som helhet (siffror från 2018). En viktig åtgärd för att
skapa bättre förutsättningar för biologisk mångfald är att öka andelen skyddad natur. För att
på allvar göra detta vill vi därför undersöka möjligheterna att skapa större sammanhängande
skogsområden/gröna stråk i kommunen där investeringar görs för att skydda skogen och där
återväxten främjas genom rewilding (återförvildning).
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Till en början bör dessa arealer i första hand omfatta lika stor yta som andelen skyddad natur i
Sverige. På sikt bör de kunna utökas ytterligare och eventuellt kompletteras med inköp av
lämpliga markområden för att skapa gröna stråk med höga naturvärden genom kommunen.
Det långsiktiga målet bör vara att skydda 17 procent av kommunens natur i enlighet med
Nagoyaavtalet. Lämpliga skogsområden att påbörja detta arbete i är de större skogsskiften
som kommunen äger i Forssjö och i Krämbolsskogen. Vi vill att kommunens skogsbruksplan
arbetas om så att ovanstående satsningar finns med. Vi vill att kommunens övriga skogsmark
blir hyggesfri och undantas från vinstkrav för att i stället ses som värdefulla
rekreationsområden för ett aktivt friluftsliv.
Både växter och djur hotas av miljögifter och klimatförändringar, vilket är allvarligt och leder
till att hela ekosystem kollapsar. Ett exempel på detta är bidöden. Med färre bin som kan
pollinera grödor kommer detta inte bara påverka den biologiska mångfalden, utan även i hög
grad vår egen livsmedelsförsörjning.
För att förhindra att livsförutsättningarna blir sämre för pollinerande insekter måste vi tänka
förebyggande när vi samhällsplanerar. Vi behöver också titta närmare på hur de förändringar
vi tidigare gjort, i till exempel stadsmiljön, påverkar livsbetingelserna för växter och insekter
och andra djur. Vi vill därför ta fram en pollineringsplan där tanken är att de park- och
grönområden som finns i centrala Katrineholm, liksom i kommunens mindre tätorter,
kartläggs med syfte att i samband med omplanteringar prioritera växter som attraherar
pollinerande insekter så att dessa kan hitta mat från tidig vår till sen höst. Vi vill också
utveckla detta förslag och ta fram en lokal planteringskalender som kan hjälpa intresserade att
välja växter till trädgård, balkong och kolonilott för att på så sätt ge pollinerande insekter
bättre förutsättningar. Katrineholm ska vara en bra kommun även för insekter.
Ett annat sätt att främja biologisk mångfald är att sluta klippa gräsytor och låta gräs, blommor
och örter växa fritt och på så sätt bidra till ett myllrande liv av smådjur, fjärilar, skalbaggar,
humlor och bin. Vi låter oss luras av grönskan, men välklippta gräsmattor är i själva verket
gröna öknar, fattiga på både växter och djur. För att anlägga ängsmark krävs dock större
insatser än att sluta klippa gräset. Marken måste bland annat magras av för att man ska få den
rätta floran. Gräset/örterna ska slås med skärande redskap i slutet av sommaren när fröna är
mogna och ska därefter ligga kvar en tid för att frökapslarna ska kunna ge ifrån sig sitt
innehåll. Vi avsätter medel i vårt budgetförslag för att påbörja detta arbete.
Plast är idag ett stort miljöproblem, inte minst i form av mikroplaster, förpackningar och
engångsmaterial. Vi vill därför fasa ut all engångsplast från all kommunal verksamhet.

Vi vill
•
•
•

att Katrineholms kommun utlyser klimatnödläge. Detta indikerar att kommunen tar
frågan om den klimat- och miljökris vi befinner oss i på största allvar.
att Katrineholms kommun anställa en klimatanpassningsstrateg.
att Katrineholms kommun inrättar ett klimatanpassningsråd under ledning av
klimatanpassningsstrategen med kompetenser från olika områden (t ex VA,
skog/ekologi/naturvård, geoteknik, byggnation) som ska vägleda kommunen i alla
beslut som direkt och indirekt har strategisk klimatpåverkan.
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•

•
•

•

•

•
•

•
•
•

•

•
•
•

•

•
•
•

ge klimatanpassningsrådet i uppdrag att utarbeta ett handlingsprogram för kommunen
som utifrån senaste forskningsrön ska ligga till grund för de strategiska satsningar som
görs.
göra skyfallskarteringar för att kunna bedöma risken med hårdgjorda ytor och behovet
av översvämningsområden och ökade VA-satsningar.
på allvar främja biologisk mångfald och återväxt genom rewilding (återförvildning) av
utvalda delar av kommunens egen skogsareal. Detta bör ske på olika håll i kommunen
för att stärka artrikedom och habitat och för att skapa korridorer och större
sammanhängande stråk av ”naturlig” natur.
Vi vill att kommunens skogsbruksplan arbetas om så att ovanstående satsningar finns
med och att övrig skogsmark i kommunen blir hyggesfri, undantas från vinstkrav för
att i stället ses som värdefulla rekreationsområden för ett aktivt friluftsliv.
främja etablering av nyckelarter som på ett positivt sätt bidrar till att skapa
gynnsamma habitat för andra djur och växter med syfte att öka den biologiska
mångfalden.
sluta klippa utvalda delar av kommunens grönytor och ställa om dessa till artrik
ängsmark.
förmedla information till kommuninnevånarna om de åtgärder som görs och planeras
för att skapa förståelse för och sprida kunskap om de klimatanpassningsåtgärder som
är nödvändiga att vidta för att anpassa kommunen till effekterna av de
klimatförändringar vi ser komma.
på olika sätt bidra till att självförsörjningsgraden av livsmedel ökar lokalt genom
framtagande av en lokal självförsörjningsplan för livsmedel.
låta den jordbruksmark kommunen äger successivt övergår till ekologisk odling.
främja möjligheten för människor att i större omfattning odla tillsammans genom att
upplåta större sammanhängande stadsnära arealer för detta ändamål, exempelvis på
Djulö gärde.
främja ökad självförsörjning genom avstyckning av större tomtarealer där kravet vid
försäljning är att köparen odlar viss del av ytan och där det även finns möjlighet att
hålla djur.
kontinuerligt komplettera parker och andra grönområden i stadsmiljön med ätliga
växter, och med buskar och träd som ger ätbara bär och frukter.
ta fram en pollineringsplan som bidrar till att stärka populationerna av såväl solitära
som samhällslevande bin och andra pollinerande insekter.
att man i anslutning till denna pollineringsplan tar fram en lokal planteringskalender
som kan hjälpa intresserade att välja växter till trädgård, balkong och kolonilott för att
på så sätt ge pollinerande insekter bättre förutsättningar.
att upphöjda odlingsbäddar anläggs på olika platser i kommunen så att rullstolsburna,
de som går med rollator samt de som är synskadade får möjlighet både till egna
odlingar och en nära kontakt med trädgårdsanläggningar för alla sinnen. Detta är
speciellt viktigt vid äldre- och serviceboenden.
att kommunen genomför en kemikalieinventering och sanering i förskolor. Ftalater
och flamskyddsmedel ska bort!
att kommunen enbart använder miljömärkta kemikalier och även ställer krav på detta
vid olika upphandlingar av tjänster.
att Katrineholms kommun höjer ambitionsnivån när det gäller att förbättra de
nationella miljökvalitetsmålen och kommunicerar ut detta mot medborgarna så att det
tydligt framgår vad som sker i det kommunala miljöarbete, samt att detta arbete
kompletterat med tips och råd på vad man som invånare själv kan göra för att bidra till
ett hållbart Katrineholm.
8
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•

fasa ut all engångsplast från all kommunal verksamhet.
undersöka möjligheten att tillsammans med Tekniska Verken bygga upp en
återbruksverksamhet på Vika likt Re:Tuna i Eskilstuna.

Mat
”Det produceras ett överflöd av mat i världen – ändå får inte alla tillräckligt. Fördelningen
är väldigt ojämn och enorma mängder mat slängs ofta i onödan. En svensk familj på fyra
personer slänger nästan ett kilo matavfall om dagen. Mycket matsvinn sker redan innan
konsumenterna kommer in i bilden: vid tillverkning och hos grossister, leverantörer,
restauranger, storkök och butiker. Utöver knep som mindre tallrikar och information, bör vi
likt Frankrike förbjuda matbutiker att slänga mat som inte har passerat bäst-före-datum. Den
maten ska istället säljas eller skänkas så den tas till vara. Insamling av matavfall och annat
organiskt avfall ska vara obligatoriskt.”
(ur avsnittet Klimatsmart mat i Miljöpartiet de Grönas klimatfärdplan)
För oss i Miljöpartiet de Gröna är maten viktig. Det handlar inte bara om att den ska vara god
och näringsrik, den ska också produceras på ett klimatsmart sätt. Vi vill att måltiderna i
Katrineholms kommun så långt det är möjligt ska vara tillagade av KRAV-ekologiska och
närodlade råvaror av hög kvalitet och anpassade efter säsong. Vi vill att mat ska lagas från
grunden och i anslutning till de verksamheter där den ska serveras. Vi ser med stor
tillfredställelse på att detta också är målsättningen för den styrande majoriteten.
Andelen ekologiskt producerad mat inom de kommunala verksamheterna har successivt ökat
genom åren. Mycket tack vara att Miljöpartiet lyft, drivit på och bevakat frågan. Idag är 32
procent av den mat som serveras i kommunen ekologisk. Det är ett steg i rätt riktning. Men vi
nöjer oss inte med det, vi vill att andelen ekologisk mat ska fortsätta öka för att vid
mandatperiodens slut uppgå till minst 60 procent.
Att äta mer vegetarisk och vegansk kost har ofta betydande hälsoeffekter och bidrar effektivt
till att sänka koldioxidutsläppen. Vi vill därför att man inom den kommunala
måltidsverksamheten arbetar pedagogiskt med att lyfta fram vegetariska och veganska rätter
som självklara huvudalternativ på matsedeln, med början i förskola och skola.
Fairtrade/Rättvisemärkt är en produktmärkning som garanterar konsumenten att den aktuella
varan producerats under förhållanden som respekterar mänskliga rättigheter. Att köpa
ekologiska rättvisemärkta produkter är att konkret visa solidaritet med fattiga människor runt
om i världen och aktiv hjälp till självhjälp.
Vi vill
•
•
•

att all mat som serveras i kommunala verksamheter lagas i anslutning till
serveringsstället.
att det inom den kommunala barnomsorgen och skolan enbart serveras ekologisk mat.
att kommunen i första hand inhandlar närproducerade råvaror för att stärka den lokala
ekonomin och minska transporterna.
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•

•
•

•

•

•

att matsedlarna ska vara årstidsanpassade. Det är klimatsmart och betyder att
kommunen ska upphandla de KRAV-ekologiska produkter som finns i Sverige
beroende på årstid.
att andelen ekologiskt producerade mat ska uppgå till minst 60 procent vid
mandatperiodens slut.
att andelen vegetarisk och vegansk kost ökar som huvudalternativ inom den
kommunala måltidsverksamheten under mandatperioden, med början i förskola och
skola.
att inköp av köttprodukter ska styras av etiska principer så att det finns garantier för att
djuren har fötts upp och slaktats i full överensstämmelse med svensk djurskyddslag
och dess intentioner. Detta ska även gälla kött producerat i andra länder. Vi vill främst
att svenskt KRAV-märkt kött, samt lokalt viltkött används. Kött från djur som
behandlats med antibiotika i förebyggande syfte ska inte köpas in.
att Katrineholms kommun så långt det är möjligt väljer att köpa in produkter som är
ekologiska och Fairtrade/Rättvisemärkta när det gäller varor som inte går att
producera i Sverige.
kommunen tar fram en självförsörjningsplan för livsmedel.

Foto: Nicklas Adamsson
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Hållbara transporter
”I Trafikverkets klimatscenario i förslaget till nationell plan för transportsystemet 2018-2029
bedömer myndigheten att trafiken med bil behöver minska med 12 procent i förhållande till
2014 års nivå och att lastbilstrafiken stannar på 2010 års nivå. Därför är utvecklingen mot
ett mer transporteffektivt samhälle viktig. Ett transporteffektivt samhälle för även med sig en
rad andra vinster t ex. en ökad tillgänglighet i städer och tätorter för fler grupper i samhället
och lägre kostnader genom att mindre yta och resurser används för att bygga ny
infrastruktur.”
(ur regeringens klimatskrivelse 2018)
Transporter är ett av de viktigaste områdena för en omställning till ett energieffektivt och
hållbart samhälle. Idag bidrar transporter på väg, med flyg och båt på ett mycket påtagligt sätt
till klimatförändringarna. Fossila bränslen måste fasas ut. Energiomställningen kräver att vi
aktivt strävar efter en minskad energianvändning. Valet av fordonstyper spelar då en stor roll.
Kommuner och andra offentliga verksamheter måste gå före och visa vägen när det gäller val
av klimatsmarta transportlösningar. Detta ger inte bara tydliga signaler om nödvändigheten av
en omställning på transportområdet, utan också på sikt ökad tillgång till miljövänliga fordon
på andrahandsmarknaden.
Miljöpartiet de gröna anser att vi måste arbeta mer aktivt för att förändra Katrineholmarnas
resvanor. Det måste vara enkelt att transportera sig kollektivt inom kommunen. För att detta
ska ske måste kollektivtrafiken göras mer attraktiv och tillgänglig. Många pendlar med tåg
från Katrineholm till arbetsplatser på annan ort, men tvingas ofta ta bilen för att komma till
tågstationen. Det ska också vara enklare att ta sig fram på cykel i Katrineholm kommun.
Cykelbanor för åretruntbruk bör därför byggas till Strängstorp/Bie och Strångsjö.
I samband med att genomfartsleden nu byggts om tycker vi att det är lämpligt att revidera
kommunens kommunikationsstrategi för att främja kollektivtrafiken i de centrala delarna av
Katrineholm. Flera gator skulle också kunna stängas av för biltrafik för att främja
framkomligheten för gående och cyklister. Trots att Drottninggatan idag är skyltad som
gågata efterlevs trafikreglerna mycket dåligt. Här och på andra håll, där gator görs om och
anpassas för gående och cyklister, bör en översyn göras för att hitta verksamma sätt att
påverka efterlevnaden. Detta gäller inte minst de trafikplatser som byggts om till ”shared
space”.
Katrineholm har ett resecentrum för busstrafik i området mellan järnvägen och Stortorget där
passagerare och fordon blandas, vilket är ett trafiksäkerhetsproblem. Utöver detta förekommer
privat trafik inom området, vilket ökar riskerna för olyckor. För att få till en säker och hållbar
trafikmiljö för både bussentreprenörer och kunder anser vi att denna del av resecentrum bör
byggas om.
För att säkerställa en långsiktig tillgång till erfarna busschaufförer som sköter trafiken i
kommunen tycker vi att man i anbudsunderlagen för upphandling av kollektivtrafik ska kräva
ett övertagande av befintlig personal. Personalen måste kunna koncentrera sig på att utföra sitt
arbete utan att ständigt oroa sig för att förlora jobbet vid nästa upphandling.
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Vi vill
•

•
•

•
•
•
•
•
•

•

•

att kommunen i sin trafikstrategin arbetar in förslag där målet är att ännu tydligare
minska privatbilismen i framför allt de centrala delarna av Katrineholm till förmån för
gående , cyklister och miljövänlig kollektivtrafik.
att 25 procent av alla persontransporter inom kommunen ska ske med gång-, cykeloch kollektivtrafik år 2025.
att kommunen på olika sätt medverkar till att en eller flera bilpooler etableras i
Katrineholm för att minska privatbilismen och behovet av parkeringsplaster i de
centrala delarna av stan.
att kommunen påbörjar arbetet med att projektera en ombyggnad av befintliga
busshållplatser vid resecentrum för att skapa en säkrare trafiklösning.
att Katrineholms kommun skriver in kravet på personalövertagande, meddelarfrihet
samt krav på kollektivavtal i anbudsunderlaget för kommande trafikavtal.
att kommunen i samband med de återkommande upphandlingar som sker aktivt
medverkar till att kollektivtrafiken i Katrineholm drivs på miljöbästa sätt.
att anropsstyrd trafik möjliggörs till platser inom kommunen som idag inte trafikeras
med annan kollektivtrafik.
påbörja projektering av cykelbanor för åretruntbruk till Strängstorp/Bie och Strångsjö i
samarbete med Trafikverket.
att en utvärdering görs för att utröna trafiksäkerhetsaspekterna kontra de negativa
miljöeffekterna av de farthinder (gupp) som byggts och byggs i kommunen och att
alternativa trafiksäkerhetslösningar till dessa presenteras.
Att allt plastgräs i befintlig trafikmiljö ersätts med växtlighet som kräver begränsat
underhåll, typ långsamväxande marktäckare, sedum, som också bidrar positivt till den
biologiska mångfalden.
utreda möjligheterna att införa parkeringsavgifter i centrala delarna i Katrineholm.

Klimatsmart byggande
”Bostadsbyggandet är uppe på rekordnivåer, det byggs nu nästan lika mycket som under
miljonprogrammets tid. Givet Sveriges befolkningstillväxt och demografi behöver vi bygga
mycket under en längre tid. Utmaningen ligger i att det som byggs ska vara bra både för
människorna som bor där och för miljön. Bostäderna måste kunna efterfrågas också av de
grupper som är ekonomiskt svagare samtidigt som byggandets miljö- och klimatpåverkan
måste minska. Studier visar att byggprocessen idag släpper ut lika mycket som
personbilsflottan gör under ett år.”
(ur avsnittet Mer än 100 procent förnybart i Miljöpartiet de Grönas klimatfärdplan)
Att styra den fysiska utvecklingen av kommunen är en av politikens viktigaste uppgifter. Var
och hur byggnation sker påverkar miljö, biologisk mångfald, resmönster, efterfrågan av
kommunal service mm. God fysisk planering kan begränsa framtida problem. Ett exempel på
där så inte skett är Lövåsens handelsområde, där vi upplever att trafiksituationen är
undermålig.
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En annan fråga Miljöpartiet de gröna väckt är hanteringen av dagvatten i kommunen.
Dagvatten är inte rent, utan behöver renas, t ex genom att det leds till dammar eller
minireningsverk. Vi har fått till stånd att en dagvattenpolicy tagits fram, men ytterligare
arbete med att fördjupa och förtydliga denna behöver göras. Detta bland annat för att möta
effekterna av de klimatförändringar vi redan upplever.
I hela Sverige saknas bostäder och det är därför glädjande att konstatera att det även byggs i
Katrineholms kommun. Men vi kommer att behöva fler bostäder, och vi tycker att det borde
vara självklart att allt som byggs idag ska vara klimatsmart! Tyvärr är det inte så. Här har
Sveriges kommuner och de kommunala bostadsbolagen ett särskilt ansvar.
Vi tror att det är viktigt att man på ett systematiskt sätt tar tillvara de kunskaper som finns på
området och föreslår därför att Katrineholms kommun tar fram ett handlingsprogram för
klimatsmart byggande där det framgår vad som ska gälla när kommunen bygger själv,
exempelvis genom sina bolag, och när man säljer mark till entreprenörer och byggföretag. De
styrdokument som finns i Katrineholms kommun idag när det gäller byggande är allt för vaga
och otydliga. Vi vill därför skärpa kraven.
Vi vill se ett framtida Katrineholm där de hus som byggs är klimatsmarta och ekologiska och
byggs med beprövade byggnadsmaterial som är miljöanpassade och som går att återvinna. Vi
vill se fler hus byggda i trä. Vi vill se att mer naturmaterial och mindre kemikalier används för
att göra de hus som byggs mer kretsloppsanpassade. Vi vill att man bygger hus med smarta
lösningar för uppvärmning som kräver mindre tillförsel av energi för att fungera. Vi vill också
att hållbara materialval görs, och att klimatsmart byggteknik används när man bygger om
befintliga objekt. Att bygga klimatsmart och miljövänligt är inte minst viktigt när det gäller
utbyggnaden av förskolor och skolor.
För att förstärka och skynda på övergången till mer miljövänlig byggnation vill vi avsätta ett
lämpligt markområde som planläggs med syftet att bjuda in byggföretag, arkitekter,
entreprenörer att förvärva byggrätter för uppförande av olika typer av klimatsmarta enfamiljsoch flerfamiljshus, gärna med arkitektonisk variation och med olika upplåtelseformer.
Vi anser vidare att alla kommunala fastigheterna, där så är möjligt, ska utrustas med
solpaneler för elproduktion. Det finns många tak som passar för detta ändamål och vi är
övertygade om att det kommer att ses som en självklarhet i framtiden. Eftersom det kan finnas
behov hos berörda elnätsbolag att uppgradera mottagningskapaciteten för att klara den form
av inmatningsabonnemang det blir frågan om bör även detta lösas.
För människor med funktionshinder är en god fysiska planering extra viktig. Miljöpartiet de
Gröna har drivit frågan att Gröna Kulle ska tillgänglighetsanpassas, vilket skett. Men många
andra offentliga miljöer i kommunen saknar anpassning. Vi anser att detta arbete bör
intensifieras under mandatperioden.
Fysisk planering handlar även om framkomlighet under vintern. Vi anser att den snöröjning
som sker, i första hand ska avhjälpa problem för gående och cyklister. Platser som
busshållplatser, trottoarer vid daghem och skolor och viktiga gång- och cykelstråk ska
prioriteras och snöröjas först. Vi kallar det jämställd snöröjning.
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Vi vill
•
•
•
•

•

•

•

att solpaneler för elproduktion monteras på alla kommunala byggnader där så är
möjligt, inklusive de byggnader som ägs av kommunens bolag.
att kommunen i samarbete med berörda elnätsbolag ser över och anpassar
inmatningskapaciteten för att möjliggöra försäljning av överskottsel.
att kommunen upprättar inmatningsabonnemang med berörda elnätsbolag så att
överskottsel kan sälja till dessa.
att kommunen tar fram ett handlingsprogram för klimatsmart byggande där det
framgår vilka krav som ska gälla - såväl när kommunen själv bygger/bygger om, som
när kommunen säljer mark till externa entreprenörer och byggföretag - för att vi på
sikt ska få ett så klimatsmart byggnadsbestånd som möjligt i Katrineholms kommun.
att handlingsprogrammet för klimatsmart byggande ska utformas på ett sådant sätt att
det blir ett levande dokument som kontinuerligt uppdateras för att följa utvecklingen
på området.
att all byggnation som sker i kommunens regi, (inkl de kommunala bolagen) samt på
mark som kommunen avyttrar till externa entreprenörer omfattas av detta
handlingsprogram.
att kommunen avsätter lämpligt markområde som planläggs med syftet att bjuda in
byggföretag, arkitekter, entreprenörer att förvärva byggrätter för uppförande av olika
typer av klimatsmarta enfamiljs- och flerfamiljshus, gärna med arkitektonisk variation
och med olika upplåtelseformer.

Skola och utbildning
”Lärarna ska ge eleverna det stöd de behöver för att kunna utvecklas utifrån sina
förutsättningar. För att mötet mellan lärare och elev ska fungera behöver skolan tillräckligt
med resurser. Undervisningen ska utformas utifrån varje elevs unika behov, oavsett om det
innebär att ge extra utmaningar eller extra stöd, och med möjlighet till individuellt anpassad
studieteknik. Läraren ska ha rätt att ordinera extra stöd till den elev som behöver det.”
(ur avsnittet Människan i Miljöpartiet de Grönas partiprogram)
Barn är det viktigaste ett samhälle har. Barnen tillbringar en stor del av sina barn- och
ungdomsår inom barnomsorg och i skola. De satsningar som görs för barn i förskola och skola
är inte bara väl satsade pengar – det är också ett tecken på om ett samhälle är framåtsyftande
och har framtidstro.
Miljöpartiet de gröna har ett helhetsperspektiv på barn och ungdomars skoltid, som omfattar
undervisning med behöriga pedagoger, ett positivt förhållningssätt och bemötande och en god
arbetsmiljö i form av arbetsro i klassrummet, kreativa och ändamålsenliga lokaler och
skolgårdar, ekologisk och närodlad mat i skolrestauranger, att skolan är en tobaks-, drog- och
sockerfri zon, en skola fri från mobbning och med en meningsfull ”fri tid”.
Den värdegrund som Miljöpartiet vill ska råda är en skola för alla. Detta innebär en
inkluderande skola, där allt ska göras för att alla elever ska få det stöd som de behöver för att
på ett bra sätt kunna tillgodogöra sig undervisningen. Vi ser med särskild oro på att
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kunskapen om neuropsykiatriska funktionshinder generellt sett är låg inom grundskolan i
Katrineholms kommun. Med tanke på att allt fler barn diagnostiseras tycker vi att det är
viktigt att denna kunskap ökar. Vi vill därför skapa förutsättningar så att kommunens
pedagoger ges möjlighet till utbildning på området och att skolan i större utsträckning tar
hänsyn till dessa barn i sin organisatoriska planering. En skola som fungerar för dessa barn
och ungdomar, är en skola som fungerar bra för alla. Den fysiska utformningen av lokaler ska
särskilt beaktas när nya skollokaler byggs så de passar barn och unga med olika typer av
neuropsykiatriska funktionshinder.
Vi menar att barn utvecklas i samspel med sin omgivning; omsorg och bekräftelse gynnar
barnets utveckling. Barnets egna förmågor ska stå i centrum, och därifrån kan man bygga
ytterligare stöd för barnets fortsatta utveckling.
Skolan måste aktivt arbeta med diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet
eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning,
sexuell läggning och ålder. Speciellt bör de nyanländas situation uppmärksammas. De
satsningar som görs idag kommer i framtiden ge goda resultat både för de enskilda eleverna
och för samhället.
Vi vill
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

•
•

ha små barngrupper i barnomsorgen och öka antalet vuxna i verksamheten.
gärna se olika alternativ och pedagogiska inriktningar i barnomsorgen, t.ex.
familjedaghem och föräldrakooperativ, Montessori och ur- och skur.
att kultur ska vara en naturlig del i barnomsorgen och skolan, och att det inom
grundskola och gymnasium finns ett nära samarbete med kulturskolan.
att barn ska ha vardaglig kontakt med naturen för att utveckla en förståelse för och
kunskap om biologisk mångfald, naturens kretslopp, djur och växters ekosystem.
att lärarna ges tid och möjlighet att vara till för elever, vilket innebär mer resurser, mer
tid för eleverna och mindre administrativa uppgifter.
att rektor och skolledning ska ha goda kunskaper om neuropsykiatriska
funktionshinder
att man gör en generell satsning på att höja kunskapen om neuropsykiatriska
funktionshinder bland personalen i grundskolan.
att en generell satsning görs för att anpassa grundskolan så att barn och ungdomar med
neuropsykiatriska funktionshinder känner att de blir sedda och förstådda i sin lärmiljö.
Detta ska särskilt beaktas när nya skollokaler byggs.
att elevhälsan stärks för att kunna stötta elever som mår dåligt.
att skolan tar stort ansvar för att arbeta mot de sju diskrimineringsgrunderna – kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.
att alla barn, som är berättigade till modersmålsundervisning ska få detta och att alla
nyanlända elever ska garanteras studiehandledning på modersmålet.
behålla och utveckla skolorna på landsbygden.
se en fortsatt utveckling av samtliga skolgårdar både på kommunala skolor och
friskolor. Bort från asfalt till mer lugna, gröna och stimulerande miljöer, som
inspirerar till roligare och mer fantasifull utelek och dessutom mer en mångsidig
undervisningsmiljö.
att skolan tar ett speciellt ansvar att motverka rasism och främlingsfientlighet.
att varje skola ska ha ett utomhusklassrum
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Foto: Nicklas Adamsson

Kultur och kreativitet
”I det som vi i dag kallar Sverige har det alltid rymts många olika kulturer, och det gör det
också än i dag. Det är en av våra styrkor. I en och samma individ finns alltid spår av flera
kulturella referenser. När makthavare i Sverige eller i andra länder har strävat efter kulturell
enhetlighet så har det lett till motsättningar och övergrepp. Det finns politiska rörelser i
Europa som dömer ut idén om mångkultur som misslyckad. Men det är genomdrivandet av
monokulturen som gång på gång när den har provats i historien har misslyckats.”
(ur avsnittet Människan i Miljöpartiet de Grönas partiprogram)
En ort med ett rikt kulturliv och en kreativ kulturell miljö är en värdefull tillgång för dess
invånare, för deras hälsa och välbefinnande. Finns det ett välutvecklat kulturliv trivs
medborgarna, nya familjer och företag väljer att etablera sig på orten.
Miljöpartiet de gröna vill att kommunen tar tillvara på de kunskaper som lokala,
professionella kulturutövare har och att man ser dessa som en resurs och en tillgång.
Miljöpartiet de gröna vill satsa på kulturen!

16

350
Musik
Musiklivet i vår kommun är väl utvecklat med lokala band och artister, med musikkår,
storband, körer, vissällskap m.m. Vi har också sedan länge Musikens Hus.
Miljöpartiet vill värna om detta och stödja den fortsatta verksamheten. Vi stödjer också
Kulturskolans verksamhet och dess satsning på barn och unga där ungdomar tidigt ges
möjlighet till såväl soloframträdanden som deltagande i ensembler, musikaler mm. Den
musikverksamhet som bedrivs på Ungkulturhuset Perrongen ser vi som mycket positiv. Det är
en verksamhet som även har betydelse för integrationen i kommunen.

Teater och dans
Även för teater- och dansintresserade finns det möjligheter att både som utövare och åskådare
ta del av ett rikt utbud. Miljöpartiet vill värna om den teater- och dansverksamhet som finns
idag och välkomnar och stödjer etablerandet av fria teatergrupper.
Kommunen saknar en scen för att kunna ta emot medelstora turnerande teateruppsättningar.
Detta vill vi förändra genom en anpassning av Tallåsskolans aula. Scenen i Ungdomens
kulturhus Perrongen används flitigt och vi ser på detta med tillfredsställelse.

Konst och hantverk
Katrineholm har ett stort antal verksamma konstnärer, vilket är berikande för kulturlivet i
kommunen och i Konsthallen i Kulturhuset Ängeln bedrivs en spännande
utställningsverksamhet. Miljöpartiet de gröna har tidigare föreslagit att det etableras ett
Bildkonstens hus i kommunen. I och med att KIKK etablerade sitt galleri i Magasinet kan
man säga att det finns en början till detta. Dock saknas en grafisk verkstad, samt lämpliga
ateljélokaler i kommunen. Vi vill undersöka möjligheten att skapa ändamålsenliga ateljéer
och verkstäder, där hyran skulle kunna subventioneras genom avtal om öppen verkstad, barnoch ungdomsverksamhet, m.m. Vi ser även mycket positivt på privata kulturinitiativ, som till
exempel Galleri 12.

Litteratur
Läsande berikar. Det är särskilt viktigt att barn och unga finner vägen till litteraturen. Att läsa
ger inte bara en bättre språkförståelse, det stimulerar också fantasin, ger inblick i andra
människors syn på livet, skapar empati och ger en stunds koncentrerad avskildhet i ett
samhälle med allt högre krav och tempo. Att på alla sätt stimulera läsande är därför en viktig
uppgift. För den litterärt intresserade är kommunens bibliotek Ängeln en värdefull tillgång, en
naturlig samlingsplats med ett rikt medieutbud och varierad programverksamhet.
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Vi ser positivt på att öppettiderna i Ängeln ökat med Meröppet. Ängeln är ett av Katrineholms
vardagsrum och vi tycker att det är viktigt att på detta sätt kunna erbjuda fler att ta del av det
utbud av litteratur, tidningar och tidskrifter som finns i huset.

Turistbyrån
Turistbyrån drivs i samarbete med det lokala näringslivet. Detta får dock inte innebära att
mindre verksamheter som lokala konstutställningar och verksamheter i föreningslivet inte
marknadsförs. Det är viktiga ingredienser i den bild av Katrineholm vi vill ge besökare som
kommer till kommunen.

Fogelstad – ett arv att visa upp
På Fogelstad skedde något stort under 1920-talet när en medborgarskola av och för kvinnor
startade. Många kvinnor, både kända som Moa Martinsson och Siri Derkert och okända fick
här en utbildning, som annars bara var förbehållen männen. ”Jag kom till Fogelstad som ett
ingenting – och cyklade därifrån som en människa” lär en kursdeltagare ha sagt om
verksamheten. Miljöpartiet anser att Katrineholm stolt ska visa att det var i vår kommun allt
detta föregångsarbete skedde.
Det är positivt att verksamheten på Fogelstad uppmärksammats med konstverket ”Eka”
utanför Ängeln, men vi vill att de tankar och idéer som Fogelstadkvinnorna stod för får ökad
spridning. Detta är inte minst viktigt med tanke på det samhällsklimat som råder idag. Vi ser
gärna att kommunen på olika sätt och i olika sammanhang lyfter fram det arbete som
Fogelstadkvinnorna utförde under de år verksamheten bedrevs. Vi ser mycket positivt på de
olika initiativ som föreningar och enskilda tar för att stärka och utveckla Fogelstadandan.

Vi vill
•
•
•
•
•
•
•

•
•

särskilt prioritera barn och ungdomar när det gäller inköp av media på såväl svenska
som andra språk.
undersöka möjligheterna att etablera en grafisk verkstad i kommunen.
undersöka möjligheterna att ordna lämpliga verkstäder och ateljéer för skapande
verksamhet i kommunen.
göra kulturen till en tydligare profilfråga för kommunen.
att kommunen ska ta tillvara den resurs som de professionella kulturutövarna utgör.
att Tallåsskolans aula anpassas så att scenen kan ta emot medelstora
teateruppsättningar.
fortsätta att utveckla Ungkulturhuset Perrongen i Lokstallarna som ett kulturellt
centrum för ungdomar och kulturföreningar. Vi ser skateparken som en mycket lyckad
utveckling av området.
att all verksamhet av intresse för turismen i kommunen får möjlighet att synas i
Turistbyråns verksamhet, och att tillgängligheten är god när det gäller öppettider.
att kommunen bidrar med att lyfta arvet efter medborgarskolan Fogelstad på olika sätt.
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Idrott och fritid
För många människor i Sverige är i dag tiden den största bristvaran. Många som har blivit
rikare på pengar, har samtidigt blivit fattigare på tid. Att kunna ta ut en större del av
välstånd, till exempel löneökningar, som kortare arbetstid ska därför underlättas. Ett ökat
fokus på livskvalitet som politiskt mål förtar inte behovet av att värna och förbättra de
materiella villkoren för människor som har det svårt både i vårt eget land och andra länder.
Dessa strävanden kan gå hand i hand genom en politik för jämnare fördelning av människors
konsumtionsmöjligheter, både nationellt och internationellt.
(ur avsnittet Välfärden i Miljöpartiet de Grönas partiprogram)
Friluftsliv och idrott har stor betydelse för människors hälsa och välbefinnande. Människan
har ett grundläggande behov av både fysisk aktivitet och naturkontakt. Det är därför viktigt att
kommunen på olika sätt stimulerar och skapar möjligheter för att kunna erbjuda människor
förutsättningar för en rik fritid. Detta behöver dock inte vara liktydligt med att allt är
färdigtänkt och tillrättalagt. Vi mår alla bra av att använda vår egen fantasi och skapa
aktiviteter på egen hand. Här ger närhet till stadsnära skog oanade möjligheter till lek, äventyr
och rekreation.
Vi avslår investeringen till bandyhall/multiarena på Backavallen och vill se en utredning av
olika alternativa lösningar och vilken energiförbrukning dessa alternativ har. Därefter är vi
beredda att ta ställning. Oppositionspartierna ställdes under sommaren 2019 inför mer eller
mindre fullbordat faktum när majoriteten presenterade sitt förslag om en
bandyhall/multiarena. Med tanke på detta och på den stora investering det handlar om vill vi
innan vi tar beslut få full insyn i processen och få en presentation av alternativen. Vi är
medvetna om att detta kan medför att det inte kommer att gå att använda bandyplanen under
säsongen 2020/2021. Men eftersom majoriteten under lång tid känt till att nuvarande
anläggning för konstfrysning inte får användas längre än säsongen 2019/2020 ut borde arbetet
med att ta fram en lösning påbörjats långt tidigare, och då i god demokratisk ordning i samråd
med oppositionen.

Vi vill
•
•
•

•
•
•
•

värna de rekreationsområden som finns i kommunen.
att det vid planering av bostadsområden ska finnas grönytor i närområdet och att
utformningen ska ske så att det stimulerar till fysisk aktivitet och spontanidrott.
att idrottsrörelsen i kommunen förmår behålla sin karaktär av bred demokratisk
folkrörelse där alla kan samlas och umgås på lika villkor. Fysisk rörelse är en viktig
del för att skapa en god hälsa och välbefinnande för människor.
att medel, som kommer idrotten till del, ska fördelas jämnt mellan könen, likaså ska
träningstider fördelas jämlikt.
att kommunens resurser i första hand ska kanaliseras till barn-, ungdoms- och
breddidrotten. Till breddidrotten räknar vi också parasport.
bidra till att parasport blir en integrerad del av idrottslivet i Katrineholm.
att de ideella organisationerna får fortsätta sitt viktiga demokratiska arbete med att
skapa mötesplatser där folk samlas och umgås på lika villkor.
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•
•

att ungdomar ska ges ökade möjligheter till delaktighet och inflytande i samhället och
ha en aktiv fritid.
Vi vill se en utredning med alternativa lösningar för bandyplan på Backavallen innan
vi tar ställning till hur frågan ska lösas.

När vi blir äldre
”Många lever ett aktivt liv mycket längre än vad tidigare generationer har haft möjlighet till.
Fler och fler får uppleva sin hundraårsdag. Många äldre är friska allt längre vilket är en stor
samhällsresurs. Äldres kunskaper och erfarenheter är ovärderliga på många områden, till
exempel som fortsatt yrkesaktiva eller som mentorer till yngre. Inom frivilligsektorn och
föreningslivet gör många äldre stora insatser. Alla äldre är dock inte friska och många
behöver tilltagande hjälp. Därför är det viktigt med en trygg och god äldreomsorg som utgår
från de äldres individuella behov.”
(ur avsnittet Människan i Miljöpartiet de Grönas partiprogram)
Vi människor är sociala varelser och det förändras inte när vi blir äldre. Många människor blir
oroliga och otrygga när krafterna sviker. För att de ska kunna behålla ett värdigt liv krävs
flera olika insatser. Samtidigt som antalet ”äldre äldre” ökar får många funktionsnedsättningar
till följd av stroke och demens och kan behöva vårdboende med hjälp dygnet runt. Andra,
fortfarande någorlunda friska, men som lider av ensamheten då många vänner hunnit gå bort,
behöver ett trygghetsboende där gemensamma ytor, som man delar med grannar, underlättar
det sociala livet.
Miljöpartiet välkomnar alternativa driftsformer inom vård och omsorg, som exempelvis
kooperativa och privata initiativ men anser att den största delen av eventuell vinst ska
återinvesteras i verksamheten.
Vi tycker att personalen och de professionella insatser som görs är oerhört viktiga. Likaså är
det arbete och det stöd som anhöriga bidrar med mycket viktigt. Därför är det positivt att
anhörigstödet utvecklats i Katrineholm. Vi stödjer också arbetet med ett hälsofrämjande
förhållningssätt inom vård och omsorg.
Flera kommuner erbjuder gratis broddar till sina kommuninnevånare som är 65 år eller äldre.
Vi i Miljöpartiet de gröna tycker att detta är ett efterföljansvärt initiativ. Broddar på skorna
ger en helt annan stabilitet och säkerhet på vintervägar. Färre skador sparar inte bara lidande,
utan även pengar inom sjukvård och äldreomsorg.

Vi vill
•

att valfriheten ökar genom att kommunen anpassar delar av sitt bostadsbestånd och
stimulerar privata aktörer att anpassa boendet med t ex hissar, så att fler kan klara sig
bättre i vardagslivet.
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•
•
•

•
•
•
•
•

att dagverksamheten för hemmaboende äldre utvecklas på olika sätt för att motverka
ensamhet och isolering.
arbeta för att höja personaltätheten på kommunens vårdboenden och inom
hemtjänsten.
förbättra kontinuiteten och öka tryggheten i hemtjänsten genom bättre planering för att
den som är i behov av hjälp i så stor utsträckning som möjligt ska få besök av personal
man känner igen.
att utbildning och bra handledning ges till personal som arbetar inom vård och
omsorg.
att det finns personal inom äldrevården som kan tala flera språk så att även boende
med andra modersmål än svenska kan ges god omvårdnad.
att de så kallade delade turerna, det vill säga att man arbetar på morgonen och kvällen
med ledighet mitt på dagen, upphör.
att Katrineholms kommun erbjuder sina äldre innevånare gratis broddar.
utöka möjligheterna att låta djur vara en permanent del av vården.

Jämställdhet
”För att alla människor ska kunna förverkliga sina drömmar om en hög livskvalitet måste
alla ha samma möjligheter. Varje individ ska kunna skaffa sig det liv, den utbildning och det
arbete hen önskar utan att samhällsstrukturer hindrar. Socioekonomisk bakgrund,
könstillhörighet och könsuttryck, sexuell läggning, härkomst, funktionsnedsättning eller ålder
ska aldrig vara hinder för att människor ska kunna utvecklas.”
(ur avsnittet Människan i Miljöpartiet de Grönas partiprogram)
Jämställdhet är ett centralt politiskt område – och en angelägenhet för såväl kvinnor, män och
alla som inte vill inordna sig i traditionella könsmönster. Det är en fråga som påverkar våra
villkor och möjligheter till ett bra liv, som sätter spår hos oss som individer, i vår familj, i vårt
arbete och i samhället i stort. Jämställdhet är en förutsättning för att utvecklas utifrån egna
förutsättningar – som förälder, i yrket, som medborgare, som människa. Detta är lika viktigt
för alla människor, inte minst om man ha någon form av fysiskt eller psykiskt funktionshinder
eller omfattas av LSS. Vi är alla människor, och vi är alla lika mycket värda.
Alla människor oavsett funktionsvariation eller förmåga, ska ha lika rättigheter och
möjligheter. LSS-lagen ska vara tydlig så att människor får det stöd de behöver och har rätt
till. Alla individer är olika och samhället ska inte bara vara utformat för dom som utgör
normen. Vi vill förbättra förutsättningar för sociala företag. De som saknar arbetsförmåga ska
ändå få ekonomiskt stöd som går att leva på. Ökad kompetens hos alla som i sitt arbete möter
personer med psykiska, fysiska och neuropsykiatriska diagnoser. Alla förtjänar att kunna delta
fullt ut i samhället. Personer med NPF och som är högfungerande skall tas tillvara och deras
förmågor ska tas omhand. De har mycket att bidra med i samhällsutvecklingen genom
sina speciella gåvor.
Idag påverkas barn och unga av en extremt utseendefixerad reklam som ofta visar upp
stereotypa könsidentiteter. Utseendefixeringen har gått ner i åldrarna. Många unga klarar inte
kraven, utan vänder sin frustration inåt och drabbas av ätstörningar eller självskadebeteende.
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Skolan måste på alla sätt få verktyg att hantera dessa förväntningar genom en analyserande
genusbaserad undervisning.
Hedersrelaterat våld och förtryck handlar om kontroll och begränsningar av en persons
handlingsutrymme, rätt till sin kropp eller rätt att själv välja partner. Detta kan vi inte
acceptera. Därför är det viktigt att utöka arbetet med att förebygga hedersnormer, bl a genom
att utbilda personal inom t ex skola och socialtjänst om hedersrelaterat våld och förtryck så att
de som drabbats eller riskerar att drabbas kan få hjälp.
Relationsvåld är oacceptabelt. De kvinnor och män som utsätts för fysiskt, psykiskt och
sexuellt våld ska få all den hjälp de behöver av samhället. Men det är också viktigt att de
personer som utövar våld mot sin partner erbjuds hjälp. Barn som brottsoffer i familjer där
relationsvåld förekommer ska särskilt uppmärksammas och ska få hjälp.
Vi ser #metoo-kampanjen som i bransch efter bransch under hösten 2017 uppmärksammade
mäns sexuella trakasserier och övergrepp mot kvinnor som en mycket viktig signal på att vi
måste våga prata öppet om de missförhållanden och den skeva kvinnosyn som råder i
samhället. Det räcker inte att upprätta policydokument och tro att man därmed har löst
problemen. #metoo är exempel på motsatsen. Vi måste våga prata med varandra om det som
inte fungerar, våga stötta varandra när någon utsätts för kränkande beteende och våga säga
ifrån i de sammanhang där man pratar nedlåtande om varandra.
Här har vi som politiker ett särskilt ansvar. Det är inte OK att förtroendevalda beter sig på ett
sätt som vi inte skulle acceptera någon annanstans i samhället. Tyvärr går många politiska
företrädare ofta över gränsen och är nedlåtande mot sina politiska motståndare, vilket inte är
OK. Det är en sak att ha olika åsikter i sakfrågor, men som företrädare för det offentliga
samhället ska vi föregå med gott exempel i vårt bemötande av varandra!

Vi vill
•
•
•
•
•
•
•
•

att kvinno- och mansjourer ska vara en samhällelig angelägenhet, som ska drivas
offentligt, eller med stöd av offentliga medel.
att könsuppdelad statistik och uppföljning av kommunens verksamheter ska finnas
inom alla verksamhetsområden för att tydliggöra hur resurserna i kommunen fördelas.
att lönesättningen i kommunen ska utvecklas så att traditionella kvinnoyrken
uppvärderas lönemässigt.
att kommunen arbetar mer aktivt för att motverka mobbing och trakasserier inom de
egna verksamheterna.
att kommunen arbetar mer aktivt för att behålla sin personal och noggrant utreder och
på ett positivt sätt motverka de höga sjukskrivningstalen.
att kommunen på olika sätt stöttar ideell verksamhet som arbetar för ökad tolerans och
respekt människor emellan.
att skolan får ökade resurser att arbeta pedagogiskt med jämställdhet och mot
diskriminering.
utbilda personal inom t ex skola och socialtjänst om hedersrelaterat våld och förtryck
så att de som drabbats eller riskerar att drabbas kan få hjälp.
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Mångkultur och solidaritet
”Miljöpartiet de gröna har en vision om en värld utan gränser, där alla människor kan flytta,
och ingen tvingas fly. Vi tror inte på länders rätt att välja sina invånare, vi tror på
människors rätt att välja var de vill bo. Vi ska möta människor med möjligheter, inte murar.
Alla ska kunna leva, arbeta och förverkliga sina drömmar där de önskar. Fri rörlighet borde
vara en mänsklig rättighet.”
(ur avsnittet Världen i Miljöpartiet de Grönas partiprogram)
För oss i Miljöpartiet de gröna är solidaritetsbegreppet viktigt. Det handlar om hur vi ser på
och bemöter varandra och på vår livsmiljö. När det gäller solidaritet med världens människor
handlar det både om vad vi kan göra för människor som har det svårt runt om i världen, men
också om hur vi bemöter människor som kommer till oss för att söka skydd och hjälp. Det är
mycket oroande att främlingsfientliga och rasistiska strömningar vuxit sig allt starkare under
senare år och tagit plats i demokratiska församlingar i såväl Sverige som i Europa och i övriga
världen. Miljöpartiet de gröna är en tydlig motkraft mot dessa strömningar.
Vi anser att internationell solidaritet handlar om empati för människor i krig och nöd och en
insikt om att ingen lämnar sitt land om situationen inte så kräver. Vi får inte glömma att
många svenskar lämnade Sverige för USA under 1800-talet, eftersom nöden då var stor här i
Sverige. För oss handlar en generös migrationspolitik om mänsklig värdighet. Vi tror på ett
öppet samhälle som växer och utvecklas när människor från olika håll i världen kommer och
slår sig ner, och insikt om att ett samhälle som stagnerar går en mörk framtid till mötes.
I Katrineholm vi har många nya svenskar. Vi vill arbeta för att de ska etablera sig i samhället
och i politiken så att demokratin utvecklas genom att alla grupper i samhället finns
representerade. Vi behöver flera mötesplatser där gamla och nya svenskar kan träffas och
umgås för att skapa ett öppnare och mer välkomnande samhälle. Vi måste göra vad vi kan för
att skapa flera arbetstillfällen i Katrineholm. Dagens nysvenskar ska ses som en tillgång i
samhället och inte en belastning.
Miljöpartiet anser att kommunen ska lyfta fram de positiva aspekterna av migrationen och
sprida information om modersmålets betydelse. Rasism i alla dess former och i alla forum
måste bekämpas. Miljöpartiet de gröna vill ha en varm och välkomnande framtid, inte en kall
och fördomsfull.

Vi vill
•
•
•
•
•
•

att kommunen även fortsättningsvis ska teckna avtal med migrationsverket om platser
för flyktingmottagande.
att kommunen ska ta emot ensamkommande flyktingbarn.
stärka invandrarkvinnor i sin roll som kulturförmedlare och verka för ett jämställt
samhälle där kvinnornas kompetens tas tillvara.
motverka all form av diskriminering och främlingsfientlighet.
verka för jämställdhet i hemmet, yrkeslivet och samhället i övrigt.
öka medvetenheten om rättigheter och skyldigheter i det svenska samhället.
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•
•

arbeta för ett mångkulturellt samhälle där allas kompetens tas till vara.
underlätta integreringen i det svenska samhället och motverka fördomar mellan
svenskar och invandrare samt mellan invandrargrupper.

Social utsatthet
”En trygg barndom med goda möjligheter till lek ska vara en rättighet för alla. Barn är
aktiva medskapare av samhället och ska inte ses som passiva mottagare av det samhälle som
vuxna skapar åt dem. Samhället ska vara anpassat till olika familjekonstellationer. En familj
bygger på kärlek, trygghet och respekt, inte på föreställningar om hur en familj ska vara.
Ekonomisk utsatthet är en riskfaktor för barns hälsa och för deras resultat i grundskolan.
Barn i familjer i ekonomisk utsatthet har också sämre tillgång till fritidsaktiviteter. Det
behövs en politik som ger ökade resurser till de sämst ställda familjerna för att ge alla barn
trygghet och minska klyftorna i Sverige. Ekonomisk utsatthet ska inte gå i arv.
Vi vill särskilt satsa på stöd till barn i familjer där det förekommer våld, missbruk eller
psykisk ohälsa. Barnets rättstrygghet måste stärkas om det finns misstankar om våld eller
sexuella övergrepp.”
(ur avsnittet Människan i Miljöpartiet de Grönas partiprogram)
Inom Katrineholm finns en god beredskap för att hjälpa människor, som av olika skäl hamnar
i svårigheter. Det kan gälla familjerelationer som inte fungerar, relationer med våld och/eller
drogproblem. Många barn och ungdomar från socialt utsatta och svaga miljöer får en sämre
start i livet än andra barn, vilket måste motverkas på alla sätt. Dessa barn behöver mycket stöd
tidigt i livet. Sett ur ett mänskligt perspektiv är detta viktigt, men även ur ett ekonomiskt
perspektiv är rätt satsade resurser en samhällsvinst. I ekonomiskt kärva tider får besparingar
inte ske på denna grupp.
Socialtjänsten måste ges tillräckliga resurser som också möjliggör samarbete med samhällets
övriga myndigheter, vård och stödfunktioner. Tillräckliga resurser för de utredande
funktionerna inom socialtjänsten ser vi som mycket viktiga.
Alla verksamheter inom socialtjänsten skall vara oberoende av trosuppfattning, HBTQtillhörighet och ses i ett genusperspektiv.
Vi vill
•
•
•
•
•

att socialt utsatta barns och ungdomars situation särskilt uppmärksammas.
att ökade resurser ges till arbetet med att förebygga missbruksproblem och psykisk
ohälsa bland barn och ungdomar.
att det sker ett effektivt arbete för att förebygga hemlöshet och se till att eget boende
kan ordnas när så behövs.
att barns situation särskilt skall beaktas då risk för vräkning föreligger.
att all utredning och behandling tar hänsyn till mångfalden i trosuppfattningar, HBTQtillhörighet och ses i ett genusperspektiv.
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Foto: Nicklas Adamsson

Levande landsbygd
”Oavsett om du bor på landsbygd, mitt i en storstad eller i en förort ska det finnas tillgång till
service, utbildning, arbetstillfällen och möjlighet att bygga ett gott liv. Företag ska ha bra
förutsättningar att verka i hela landet. Hela Sverige ska kunna vara uppkopplat och
digitaliseringen ska användas för att utveckla levande landsbygder och ett smart, grönt
samhälle.”
(ur Miljöpartiet de grönas valmanifest 2018)
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Många människor vill skapa sig ett fungerande liv på landsbygden. Man vill bo nära naturen,
leva mer resurssnålt och låta barnen växa upp i en trygg miljö. Vi tycker att det är viktigt att
på olika sätt medverka till att människor kan leva ett gott liv på landsbygden.
De förslag vi har för att skapa ett hållbart Katrineholm gäller inte bara tätorterna, utan hela
kommunen. Vi tycker det är viktigt att människor, oavsett om de är bosatta i centrala
Katrineholm, någon av kommunens mindre tätorter eller på ren landsbygd känner att de får
del av de olika satsningar som görs med gemensamma skattemedel.
Vi vill
•
•
•

•
•

på olika sätt utveckla de mindre tätorterna i Katrineholms kommun för att skapa goda
förutsättningar för människor att etablera sig och bo kvar.
säkra en barnvänlig samhällsplanering. Barn ska kunna cykla säkert till skola eller
skolskjuts och ha nära till natur och möjlighet till lek.
att den kommunala närvaron på landsbygden stärks på olika sätt så att människor som
väljer att bosätta sig i någon av kommunens mindre tätorter eller på ren landsbygd
känner att den kommunala servicen även gynnar dem.
att man vid planering av nybyggnation på landsbygden undviker att ta produktiv
jordbruksmark i anspråk.
verka för god kollektivtrafik på landsbygden så att det inte ska vara ett krav att ha
egen bil för att kunna bo utanför tätorten.

Särskilda satsningar och uppdrag i
Miljöpartiets budget
Som framgår i texten ovan (bland annat under rubriken Förutsättningar) vill vi göra ett antal
särskilda satsningar i budgeten för 2020 med plan för 2021-2022. Dessa är främst inriktade på
att stärka kommunens miljöarbete och bidra till de förändringar som är nödvändiga i den
omställning av Katrineholms kommun som måste genomföras för att möta de
klimatförändringar vi ser komma.
Satsningar görs även för att stärka elevhälsan (Bildningsnämnden), rekrytering av personal
och personalvårdande insatser (Vård- och omsorgsnämnden) samt för att stötta och hjälpa
människor som står långt ifrån arbetsmarknaden (Socialnämnden).
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Vi flyttar 1250 000 kronor från kommunstyrelsens medel till förfogande och lägger istället
dessa på Samhällsbyggnadsförvaltningen för permanent rekrytering av en
klimatanpassningsstrateg och etablering och uppbyggnad av ett klimatanpassningsråd. Denna
satsning görs såväl 2020, som 2021 och 2022.
Bygg- och Miljönämnden
Vi flyttar 500 000 kronor från kommunstyrelsens medel till förfogande och lägger istället
dessa på Bygg- och Miljönämnden för framtagande av pollineringsplan och
planteringskalender samt informationsmaterial om kommunens klimatanpassningsstrategi,
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och för att i samarbete med Service- och tekniknämnden starta ett projekt där arbetet med att
ställa om utvalda gräsytor till ängsmark påbörjas. Detta bör kunna ske såväl inne i
centralorten Katrineholm som i kommunens mindre tätorter. Denna satsning görs såväl 2020,
som 2021 och 2022.
Service- och tekniknämnden
Vi flyttar 250 000 kronor från kommunstyrelsens medel till förfogande och lägger istället
dessa på Service- och tekniknämnden för framtagande av en kommunal plan för ökad
självförsörjning av livsmedel. Denna satsning görs såväl 2020, som 2021 och 2022.
Bildningsnämnden
Vi flyttar 2 500 000 kronor från integrationsfonden till Bildningsnämnden. Dessa medel ska
gå till att stärka elevhälsans arbete med elever med särskilda behov. Denna satsning görs
såväl 2020, som 2021 och 2022.
Vård- och omsorgsnämnden
Vi flyttar 2 000 000 kronor från integrationsfonden till Vård- och omsorgsnämnden under
2020. Dessa medel ska gå till att stärka rekryteringen av personal och till personalvårdande
insatser.
Socialnämnden
Vi flyttar 2 500 000 kronor från integrationsfonden till Socialnämnden under 2020. Dessa
medel ska användas för att hjälpa bidragstagare som står långt ifrån arbetsmarknaden att få
den kompetens som kommunen bedömer att man har behov av att rekrytera framöver.
Skattesatsen
Skattesatsen fastställs till 22:12 kronor per skattekrona.

Investeringar
Vi vill
•

minska avsättningen av investeringsmedel till Kommunstyrelsens /
Samhällsbyggnadsförvaltningen markreserv med 10 miljoner kronor för 2020 och 10
miljoner kronor för 2021 för att istället avsätta dessa pengar till projektering och
påbörjande/färdigställande av cykelbanor för åretruntbruk till Strängstorp/Bie och
Strångsjö. Detta bör ske i samarbete med Trafikverket och avtal skulle kunna tecknas
där kommunen inleder arbetet själva (i alla fall när det gäller cykelbana till
Strängstorp/Bie).
I Trafikverkets planering framgår att man utmed sträckan Strängstorp/Bie tänkt sig
bygga en oasfalterad cykelbana. Detta betyder att den inte går att använda vintertid.
Här vill vi att kommunen förhandlar med Trafikverket om en cykelbana för
åretruntbruk, alternativt skjuter till pengar för att få en cykelbana som fungerar året
runt.

•

minska avsättningen till exploatering med 3 000 000 kronor för 2020, 5 000 000
kronor för 2021 och 5 000 000 för 2022 och istället använda dessa medel för att
investera i rewildning/återförvildning av kommunens egen skog. Dessa medel ska
också användas till inköp av skyddsvärd skog och skyddsvärda markområden som
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också kan ingå i projektet för att bidra till att skapa stråk med hög biologisk mångfald
genom kommunen.
Initialt bör en inventering göras för att hitta skogs-och markarealer som har rätt
förutsättningar. Lämpliga skogsområden att påbörja arbetet i skulle kunna vara de
stora skiften som finns i Forssjö och i Krämbolsskogen.
•

att Katrineholms kommun som ägare ger KFAB och KIAB i uppdrag genom
ägardirektiv att öka satsningen vad gäller investeringar i solpaneler för montering på
egna fastigheter. Att ägardirektivet i första hand ska innefatta en inventering av
lämpliga tak på befintliga byggnader för placering av paneler och parallellt med/ i
andra hand en plan för de investeringar som behöver göras.

•

att Katrineholms kommun som ägare ger KFAB och KIAB i uppdrag via ägardirektiv
att i samband med nybyggnation och utökning av det egna fastighetsbeståndet montera
solpaneler på samtliga tak.

•

att de investeringar i fordon och maskiner som planeras för Service- och
tekniknämndens räkning för budgetåret 2020 och perioden 2021-2022 görs genom
inköp av så miljövänliga fordon och maskiner som möjligt.

Foto: Nicklas Adamsson
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Miljöpartiets budget i siffrori
Miljöpartiets övergripande driftsbudget 2020, med plan 2021-2022
KF 181119

Budget
Budget S + M MP:s
Budget 2020 Plan
Plan
Nämnd/styrelse
2019
2020
förslag efter justering 2021
2022
Övergripande politisk ledning
-12 271
-11 139
-11 139
-11 139
-11 139
Bildningsnämnden
-838 787
-867 789
-2 500
-870 289 -879 125
-887 265
Kommunstyrelsen
-181 982
-200 281
750
-199 531 -201 035
-201 735
varav Kommuncentrala
-11 600
-14 208
-14 208
-14 208
-14 208
varav Kommunledningsförvaltningen samt Näringsliv
-103 369
-117 312
-117 312 -118 116
-118 116
varav Samhällsbyggnadsförvaltningen
-58 009
-65 761
-1 250
-67 011
-67 711
-68 411
varav Kommunstyrelsens medel till förfogande
-3 000
-3 000
2 000
-1 000
-1 000
-1 000
Kulturnämnden
-37 638
-42 952
-42 952
-40 452
-40 452
Bygg- och miljönämnden
-529
-534
-500
-1 034
-1 034
-1 034
Service- och tekniknämnden
-102 772
-111 900
-250
-112 150 -112 150
-112 150
Socialnämnden
-180 468
-191 307
-2 500
-193 807 -191 307
-181 307
Viadidaktnämnden
-62 543
-64 714
-64 714
-64 714
-61 714
Vård- och omsorgsnämnden
-711 875
-728 602
-2 000
-730 602 -732 594
-737 647
Räddningstjänsten VSR
-32 020
-32 810
-32 810
-32 810
-32 810
Kompensation för ökade löner
0
0
0
0
-37 035
Ökade kapitalkostnader nämnder
0
0
-7 650
-9 998
Summa nämnder
-2 160 885
-2 252 028
-7 000
-2 259 028 -2 274 009 -2 314 285
Ökade kostnader lokaler
-23 070
-5 309
-5 309
-40 588
-76 524
Löneuppräkning
0
0
0
-37 035
-39 511
Drifteffekt av föreslagna investeringar
0
0
0
-11
1 289
PO-påslag och semesterlöneskuld
91 245
93 375
93 375
95 377
97 654
Pensioner
-118 500
-120 100
-120 100 -129 800
-134 300
Intäkter Viadidakt-Vingåker
12 538
13 213
13 213
13 213
13 213
Kapitalkostnadsintäkter
67 712
93 160
93 160
100 809
103 158
Avskrivningar
-67 825
-78 134
-78 134
-84 359
-86 303
Skatteintäkter
1 507 147
1 514 749
1 514 749 1 562 621
1 624 091
Kommunalekonomisk utjämning
615 405
693 782
693 782
710 712
724 813
Kommunal fastighetsavgift
63 790
65 632
65 632
65 632
65 632
Finansiering, utdelningar m.m.
11 236
13 786
13 786
13 436
13 436
Statsbidrag flyktingkvot
18 075
9 908
9 908
0
0
Statsbidrag för att minska segregation
5 000
8 000
8 000
0
0
Summa finansiering
2 182 754
2 302 062
0
2 302 062 2 270 008
2 306 648
TOTALT
21 869
50 035 -7 000
43 035
-4 001
-7 637
Budgeterat resultat i % av skatter och utjämning
1,00%
2,18%
1,88%
-0,17%
-0,32%
GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING
21 863
22 921
22 921
23 390
24 145
Belopp i tusentals kronor (tkr)
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Miljöpartiets investeringsbudget 2020, med plan för 2021-2022
Belopp i tkr
Nämnd

Mål Kat

Benämning

Investeringskostnad

Driftkonsekvenser

2020

2020

2021

2022

KS/KLF

7

4 Digitalisering, ekonomi- och upphandlingsavdelningen

KS/KLF

7

4 Utveckling av personalsystem

KS/KLF

2-4, 7

4 Utbyggnad av trådlöst nätverk

1 500

1 500

1 500

KS/KLF

2-4, 7

4 Årliga nätverksinvesteringar

1 000

1 000

1 000

KS/KLF

1-4, 7

1 IT/informationssäkerhet

KS/KLF

7

4 Arbetsmiljöåtgärder och inventarier

KS/KLF

7

4 Digitalisering

KS/KLF

2

4 Gröna Kulle fasadrenovering

KS/KLF

2

4 Arrendebostad, nytt tak

KS/KLF

2

4 Stadsparken scen belysning

KS/KLF

6

3 St Djulö bergvärme

1 000

KS/KLF

5

4 St Djulö utemiljö

1 200

KS/KLF

2, 4

KS/KLF

7

4 Gröna Kulle slipning av golv samt nya mattor i trapporna

KS/KLF

2

4 Gamla Vattentornet invändig trappa

KS/KLF

2

4 Oförutsedda mindre investeringsbehov (verksamhetsanpassning/myndighetskrav)
150

KS/KLF

1

4 Maistro, Fettavskiljare
Summa kommunägda fastigheter

KS/SBF

1

5 Nya informationsplatser/skyltar

KS/SBF

1

5 Åtgärder enligt parkeringsstrategi

KS/SBF

1

5 Åtgärder för nytt phus norr

KS/SBF

1-2, 4-7

300

KS/SBF

2

1 Tillgänglighetsåtgärder

0

KS/SBF

2

4 Övriga investeringar

0

KS/SBF

2

5 Belysning

KS/SBF

2

5 Bievägen, Norra stadsdelen

KS/SBF

2

5 Cirkulationsplats Rv 52/Värmbolsvägen

KS/SBF

2

KS/SBF

Summa kommunledningsförvaltningen

500

-100 -100
300

300
450
2 000
5 000

3 550

2 500

0

-100 -100

1 200
500
150

4 Mobilt reservkraftverk

4 Utveckling och digitalisering av kommunens geografiska information

2021 2022

1 000

10

130
500
150

150

1 280

4 700

650

0

10

0

0

75

250

0

10

10

0

200

500

0

5

5

2 110

0

0

56

11

-67

0

0

100

0

0

250

150

0

5

5

200

200

0

0

0

0

1 000

1 000

10

10

10

500

0

500

4 000

15

15

15

5 000

500

0

50

25

15

5 Eriksbergsvägen/Kyrkogårdsvägen

0

1 000

0

0

15

0

2

5 Gator

0

200

500

0

0

0

KS/SBF

2

5 Nya Stråket

10 000

500

5 000

120

110

90

KS/SBF

2

5 Trafiksäkerhetsåtgärder

0

250

1 000

0

25

25

KS/SBF

2

5 Köpmangatan Gångfartsområde

0

3 500

0

0

0

0

KS/SBF

2

5 Ny park på Norr (Park 2030)

0

500

5 000

0

0

0

KS/SBF

2

5 Sveaparken

0

4 000

0

60

90

0

KS/SBF

2

5 Vasavägen mellan Oppundav-Skogsborgsg

1 000

2 000

0

10

20

0

KS/SBF

2

5 Värmbolsvägen - Dalvägen

0

0

2 000

0

0

10

KS/SBF

2

5 Åtgärder enligt Hastighetsplanen

0

250

700

0

20

20

KS/SBF

2

5 Resecentrum

0

0

500

0

0

0

KS/SBF

2

5 Attraktiva parker

0

500

1 000

0

40

50

KS/SBF

2

5 Belysning cykelbana till Forssjö

0

200

3 000

0

0

28

KS/SBF

2

5 Cykelbana i Forssjö längs riksvägen

0

1 250

0

0

0

0

KS/SBF

2

5 Cirkulationsplats Vingåkersvägen/Västgötag.

0

0

4 000

0

0

0

KS/SBF

6

4 Åtgärder enligt dagvattenstrategin

0

500

500

0

0

0

KS/SBF

6

5 GC-väg Nävertorpsgatan

1 500

0

0

10

10

0

KS/SBF

6

5 Kollektivtrafikåtgärder

375

375

375

8

8

8

KS/SBF

6

5 Åtgärder enligt GC-plan

250

1 000

2 250

10

10

10

KS/SBF

6

5 Åtgärder vid nya Järvenområdet

750

1 100

0

15

15

15

KS/SBF

6

5 Åtgärder enligt grönplan

0

1 000

2 000

0

0

0

KS/SBF

5

5 Aktivitetsparker i kransorterna

0

350

0

0

40

0

KS/SBF

5

5 Attraktiva gångstråk

0

500

500

0

10

10

KS/SBF

5

5 Åtgärder enligt Djulögruppen

0

500

500

0

5

5

KS/SBF

5

4 Begravningsplats husdjur
Summa samhällsbyggnadsförvaltningen

0

400

0

0

0

0

21 285 22 600

34 925

464

499

264

Investeringsram kommunstyrelsen

409 164

27 565 30 850

38 075

464

KS/SBF

1

6 Exploatering

15 000 15 000

15 000

0

0

0

KS/SBF

1

6 Exploatering Luvsjön 4

25 000

5 000

0

100

0

0

KS/SBF

1

6 Exploatering Finntorp/Lövåsen

20 000 10 000

10 000

0

0

0

KS/SBF

1

6 Exploatering Lövåsen omr.

10 000 10 000

5 000

0

0

0

KS/SBF

1

6 Exploatering Uppsala

15 000

5 000

5 000

0

0

0

KS/SBF

1

6 Exploatering Kerstinboda

10 000

5 000

5 000

0

0

0

KS/SBF

1

6 Exploatering KLC-Laggarhult

0 10 000

5 000

0

0

0

KS/SBF

1

6 Markreserv
Exploateringsram kommunstyrelsen

0

0

0

100

0

0

20 000 20 000
115 000 80 000

45 000
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BIN

3, 7

1 Förskola - inventarier och teknisk utrustning

BIN

3, 7

4 Grundskola - inventarier och teknisk utrustning

0

2 750

500

1 500

1 500

1 500

BIN

3, 7

BIN

3, 7

1 Idrottshall Sandbäcken

0

500

1 Idrottshall Skogsborg

0

BIN

1, 3

500

4 Gymnasieskola - inventarier och teknisk utrustning

1 000

1 000

BIN

1 000

1, 3

1 Flytt VF-programmet

1 650

BIN

1, 3

1 FT-programmet

0

1 630

780

BIN

1, 3

1 Linden - upprustning av kök

0

400

BIN

1, 3, 5

4 Gemensamma verksamheter

0

300

300

BIN

1, 3, 5

4 Upprustning idrottshallar

300

300

300

BIN

3

4 Oförutsedda investeringar och myndighetskrav

500

500

500

BIN

3, 7

1 1 :1 satsning år 1-9

3 000

5 000

6 000

BIN

1, 3

4 Inventarier ny skola 7-9

BIN

1, 3

4 Inventarier ny skola f-6

BIN

3, 7

1 Upphandling verksamhetssystem och lärplattform
Investeringsram bildningsnämnden

0

28 300
12 300
1 500

3 000

3 000

0

9 450 57 980

13 880

0

0

0

84

84

84

84

84

84

0

0

0

0

8

8

8

8

VIAN

3

4 Bärbara datorer för platsbunden utlåning till elever, laddvagnar

456

456

456

VIAN

7

2 Inventarier lokaler ombyggnation av klassrum

VIAN

1

4 Inventarier lokaler, smartboards, telebildsutrustning
Investeringsram viadidaktnämnden

0

150

150

138

39

594

645

606

KULN

2

4 Offentlig konst

500

500

500

KULN

2

4 Konstnärlig utsmyckning Dufvegården

KULN

2, 5

4 Konstnärlig utsmyckning Karamellen

250

KULN

2, 5

4 Konstnärlig utsmyckning parkeringshus norr

375

KULN

2, 5

4 Konstnärlig utsmyckning högstadieskola Järven

KULN

2, 5

4 Konstnärlig utsmyckning F-6 skola norr

KULN

2, 5

4 Konstnärlig utsmyckning om/tillbyggnad Sandbäcksskolan

KULN

2, 5

4 Konstnärlig utsmyckning om/tillbyggnad Skogsborg

KULN

5

4 Konstinköp

KULN

5

4 Oförutsedda investeringar

KULN

5

KULN
KULN
KULN

2 650

2 350
1 650
300

300
300

0

300

100

500

500

4 Bibliotekshyllor

0

1 100

1 100

5

4 Kompletterande ljud och ljus Perrongen

0

150

5

4 Kompletteringar Black Box

0

700

5

4 Belysning Konsthallen
Investeringsram kulturnämnden

0

220

4 175

4 070

6 400

0

950

500

500

-5

2 000

1 500

1 500

STN

7

STN

1-7

STN

2

STN

2, 5-6

STN

2, 6

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

300

350
5 300

1 500

0

600

-5

STN

2

5 Väginvesteringar

7 700

7 700

7 700

STN

2, 6

5 El och belysning

1 000

1 000

1 000

STN

2, 5

4 Friluftsbad

50

100

100

STN

2, 6

4 Parker och grönytor

500

500

500

STN

6

4 Trädprojekt

0

300

300

STN

5

1 Lekplatser och parkutrustning

600

600

600

STN

6

4 Växthus, teknik och utrustning

0

400

400

STN

2

4 Bevattning

0

150

150

STN

2, 5, 7

200

200

200

STN

5

0

270

75

STN

5

4 Sportutrustning

700

700

700

STN

5

4 Fastigheter

0

700

3 300

STN

2

1 Brandskyddsarbete utförande och mjukvara

100

100

100

90

STN

2, 5-6

1 Dammängen motocross avloppsanläggning

250

STN

2, 5

4 Dammängen skytte, byggnader

0

STN

5

4 Projekt Backavallen

0

0

0

STN

5

4 Discgolfbana

STN

2, 5-6

600

100

100

-75

STN

2, 5

1 Jordvallstorp renovering

0

0

200

STN

2, 5

4 Krämbolsstugan

0

0

100

STN

2, 5

4 Oxvandringen Björkvik

0

0

100

STN

2, 5

4 Sköldinge idrottsplats

STN

2, 5

4 Stalls backe duschar

75

STN

2, 5

4 Strångsjö Idrottsplats

100

50

STN

2, 4-5, 7

1 Tillgänglighetsanpassning

100

100

100

STN

2, 3

1 Trygghetsbelysning fastigheter

0

100

100

STN

2, 5

4 Tennishallen fasadmålning

0

480

STN

3-4, 6

4 Storköksutrustning

STN

3-4, 6

4 Måltidsmiljö

STN

4

4 Packbord höj- och sänkbara

STN

3

4 Städvagnar förskolan

STN

3

4 Städmaskiner

STN

5

4 Stadsparken el
Investeringsram service- och tekniknämnden

4 Digitalisering
1,4 Simhallen

1,4 Djulö, camping, kanotklubb

0

100
0
100

100

0

1 700
200
50
50

50

50

300

300

300

23 150 18 200

18 175

175

3
8
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SOCN

7

4 Möbler och inventarier

100

100

100

SOCN

7

4 Digitalisering och utveckling av datorprogram

400

400

400

SOCN

7

1 Arbetsmiljö SOCN

300

300

300

SOCN

7

4 Nytt verksamhetssystem
Investeringsram socialnämnden

100

1 500

500

900

2 300

1 300

0

0

7 000

7 000

0

0

0

0

400

0

0

0

20

20

0

VON

4, 2

4 Inventarier nytt äldreboende Dufvegården

VON

4, 2

4 Lyftmotorer och laddare Dufvegården

VON

4, 2

4 Spolos Dufvegården

1 000

0

0

0

10

10

VON

4, 2

4 Diskdesinfektorer Dufvegården

200

0

0

0

10

10

VON

4

4 Sängar och madrasser

200

200

200

0

0

0

VON

4

1 Person-taklyftar, befintliga boenden

200

200

200

15

15

15

VON

4

1 Diskdesinfektor, befintliga boenden

100

100

100

5

5

5

VON

2

4 Möbler

0

500

500

0

0

0

VON

4

1 Medicinskåp

400

400

400

0

0

0

VON

4

1 Brandsäkerhet

200

200

200

0

0

0

VON

4

4 Ny teknik

400

400

400

0

0

0

VON

7

4 Arbetsmiljöåtgärder

0

400

400

0

0

0

VON

4

1 Aktskåp

325

0

0

0

0

0

VON

4

4 Ny gruppbostad

700

0

0

0

0

0

Investeringsram vård- och omsorgsnämnden

11 125

9 400

2 400

20

60

60

Summa total investering

76 959 123 445

80 836

576

115 000 80 000

45 000

100

Summa total exploatering

561 316
0

0

i Vid eventuella avvikelser i dessa tabellverk ovan gäller det skrivna ordet i den inledande budgettexten.
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Budget 2020
Sverigedemokraterna Katrineholm
Trygghet genom hela livet

367

Våra budgetramar för respektive nämnd utgår från majoritetens budgetramar. Vi föreslår
förändringar utifrån våra krav på större satsningar inom kärnverksamheterna vård, omsorg
och skola. Dokumentet är ett inriktningsdokument för våra övergripande målsättningar, därför
erbjuds inga djupdykning i detaljförklaringar utan inriktar sig på våra viktigaste förslag på
besparing och satsning.
Sverigedemokraterna bibehåller fokus på kärnverksamheten vård och omsorg, där vi ser ett
behov av budgetförstärkning. Den kommunala vård och omsorgen fungerar inte
tillfredställande, så vi utökar budgeten för Vård- och omsorgsnämnden med ytterligare 12,8
miljoner i förhållande till den styrande majoriteten.
Även skolan fungerar otillfredsställande och där finns mycket att önska. Ökade satsningar på
skolan ser vi som en nödvändig och bra investering och det är för oss ett viktigt och prioriterat
mål. Våra kommunala skolor står inför en rad olika problem. Från att en gång ha varit en skola
i världsklass, har resultaten i skolan försämrats drastiskt de senaste tjugo åren. Samtidigt har
skolan blivit alltmer stökig, otrygg och segregerad. Sverigedemokraterna vill förändra detta
och i stället bana väg för en skola som kännetecknas av trygghet, studiero och
kunskapsförmedling. Vi ökar skolans budget med ytterligare 12,6 miljoner.
Den kommunala ekonomin är på väg in i en avmattningsfas vilket är högst oroande.
Kommunen har misslyckats med integrationen av nyanlända vilket lett till stora
budgetunderskott i framför allt Socialnämnden. En politisk omorganisation behövs för att
säkerställa att dessa underskott i Socialnämnden upphör, då detta påverkar övrig kommunal
kärnverksamhet. Vi föreslår att Socialnämnden läggs ner (avvecklas) och att ansvaret för
Socialförvaltningen flyttar över på Kommunstyrelsen.
Vi Sverigedemokrater i Katrineholm vill att varje skattekrona används på bästa sätt.

För Sverigedemokraterna Katrineholm

Filip Lindahl
Jan Lilja
Ingvar Larsson
2

Mica Vemic
Jan-Åke Asp
Elsie Egestål
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Vision
En Stolt Kommun mitt i Sverige.
Sverigedemokraterna strävar efter ett öppet och fritt samhälle där våra invånare känner
trygghet i livets alla skeden. Att skapa förutsättningar för invånare att känna trygghet är
kommunens absolut viktigaste uppgift.
Ett tryggt samhälle bygger på att människor upplever rättvisa och gemenskap. Otrygga
samhällen brukar ofta präglas av sociala klyftor och olika former av segregation, tyvärr
något som allt mer har kommit att prägla vår kommun.
För att forma ett tryggt Katrineholm behöver vi framhäva en sammanhållning och en
identitet. Katrineholm är en del av Sverige, svenskheten är således vår nationella identitet
gentemot omvärlden. Kommuninvånarnas gemensamma intressen, vårt gemensamma
leverne och våra förutsättningar utgör vår kommunalt kulturella själ det som vi väljer att
definiera som Katrineholmsandan.
Kommunen har ett ansvar för att främja kommuninvånarnas gemenskapsanda och ett ansvar
att se till att de som flyttar hit kan bli en del av den. Att ta seden dit man kommer är en
viktig princip som genomsyrar Sverigedemokraternas vision för Katrineholm och också ett
av de viktigaste instrumenten för att bekämpa rasism och segregation.
Katrineholm ska vara en kommun för den som vill ge sina barn en trygg uppväxt, för den
som vill utvecklas i sin skolgång, för den som genom högre studier vill nå sin fulla
potential, för den som genom arbete och företagsamhet vill bidra till vår gemensamma
välfärd, för den som vill åldras, för den som vill vara en del av vår Katrineholmsanda.
Katrineholm ska vara en stolt svensk kommun där våra invånare känner trygghet och
samhörighet genom hela livet.
Vi tror även på en stark och levande landsbygd. Det finns en otrolig potential ute på
landsbygden för jobbskapande och tillväxt. Det som behövs är en politik som skapar de
optimala förutsättningarna.

3
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Fokusområden
Katrineholm står inför allvarliga utmaningar. För att få kommunen att utvecklas har vi
identifierat områden där vi vill lägga fokus, så att Katrineholm kan bli en framgångskommun.

➢ Äldre- och handikappomsorg
➢ Trygghet
➢ Skola och utbildning
➢ Kultur och fritid
➢ Jobb
➢ Invandring

4
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Äldre- och handikappomsorg
Det ska finnas plats för alla som anmäler behov. De äldre och funktionsnedsatta i
Katrineholm förtjänar att få tillgång till världens bästa omsorg. Sverigedemokraterna kan
inte acceptera att äldre känner stark oro för att bli gamla på grund av brister inom omsorgen.
Dagens pensionärer är de som byggt Sverige och gjort det till ett fantastiskt land att leva i.
Traditionell svensk närodlad med ambition om lokalt odlad, väl kontrollerad, och ekologiskt
framställd mat skall prioriteras.
Rätten att förstå och bli förstådd av sin omsorgsgivare skall självklart också omfatta äldre
och funktionsnedsatta svenskar.
Invandrad äldrevårdspersonal med bristande språkkunskaper skall erbjudas kontinuerlig
språkutveckling och ställda krav på kunskaper i svenska, svensk kultur och historia.
För att stärka den funktionsnedsattes och äldres ställning i samhället förespråkar vi även en
äldre- och handikappsombudsman som skall finnas i kommunen och ha som uppgift att
bevaka intressena för dessa grupper vilka ofta själva kan ha svårt att göra sin röst hörd, samt
vara en opartisk instans för information, stöd och rådgivning till de äldre, funktionshindrade
och deras anhöriga. I kommunen skall det även finnas ett pensionärsråd, bestående av
representanter från olika seniororganisationer jämte representanter från samtliga partier.
Detta råd skall ges insyn i alla beslut som rör äldre- och handikappomsorgen och ses som en
central och tungt vägande remissinstans.
Vi prioriterar därför särskilt frågan om den kommunala omsorgens arbetsvillkor.
Sverigedemokraterna vill ge personalen ett större inflytande över arbetstider och säkra
tillräckligt med personal och kompetens. Vård- och omsorgsnämnden får därför ytterligare
12,8 miljoner i vår budget.

Trygghet
Sverigedemokraterna verkar för en kommun där människor ska kunna känna sig trygga –
oavsett tid på dygnet, oavsett plats. En kommun präglad av lojalitet, solidaritet och tillit
gentemot varandra där det allmänna rummet inte är ett privilegium för de som, genom att
sprida rädsla, håller andra inomhus. Kommuninvånarnas trygghetskänsla är av stor vikt för
oss. Människor skall kunna röra sig fritt i kommunen utan att känna sig otrygga. Många
gånger går det att bygga bort otrygghet genom belysning och ökad insyn på platser som
upplevs som otrygga, men även genom kameraövervakning. Samarbetet mellan kommunen
och polisen måste fortsätta, inte minst för att hindra nyrekrytering av unga till den
5
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organiserade brottsligheten. Därför krävs mer arbete med trygghet i framför allt våra skolor.
Dock måste allt hot i, eller hot mot, alla kommunala verksamheter rutinmässigt
polisanmälas. Kommunen måste ha en nolltollerans mot olagligheter. För att skapa trygghet
förutsätter det även att kommunen utför de skyldigheter den har, genom att systematiskt och
korrekt verkställa alla ålägganden.
Människor som är beroende av narkotika och andra beroendeframkallande medel skall
erbjudas adekvat vård och stöd att ta sig ur sitt missbruk för att hjälpas till en fungerande
drogfri vardag. På kommunal nivå kan mycket göras preventivt, operativt och mitigerade.
Skola och utbildning
Skola och utbildning är en kommunal kärnverksamhet så vi stärker budgeten med ytterligare
12,6 miljoner. Lärarnas status måste höjas och lärarna måste ges möjlighet att i ökad
utsträckning fokusera på undervisningen. Det ska vara en rättighet att känna sig trygg under
skoltid och nolltolerans måste råda mot stök och bråk i klassrummen. Vi vill möjliggöra
ökade satsningar på antimobbningverksamheter, fler vuxna i skolorna och ett kunskapslyft i
det svenska språket. Sjunkande resultat i skolan beror till stor del p�undermineringen av
l�
rarens roll och en st�
ndig nedv�
rdering av sj�
lva utbildningen. L�
rare tillåts inte heller
uppr�
tth�
lla ordning och reda i klassrummet vilket resulterat i sämre studiero.
Sverigedemokraterna avser därför ge lärare förhöjd status som ger ett st�rre skydd mot
verbala och fysiska angrepp.
Vi vill till�
ta eleverna l�
ra i sin egen takt. Idag anpassas skolg�
ngen efter den elev som �
r
"svagast" vilket inneb�
r att de elever som har l�
ttare f�r skolg�
ngen f�rhindras att avancera
snabbare. Detta f�
r som f�ljd att de inte uppn�
r de framsteg de hade kunnat n�
. Vi vill d�
rf�
r
inf�ra klasser f�r de som beh�ver extra tid och resurser, samtidigt som de elever som har
l�
ttare att l�
ra sig till�
ts avancera i en snabbare takt. Detta är även en av anledningarna till
varför vi säger nej till en centraliserad högstadieskola (storskolan Järven).
Sverigedemokraterna vill framhålla vikten av att det svenska språket är nyckeln till en
lyckad assimilation av stadens invånare med utländsk bakgrund. Därför menar vi att svenska
ska vara obligatoriskt som språk i såväl korridor som klassrum, bortsett från
språkundervisningen. Därför föreslår vi att kommunen tidsbegränsar den skattefinansierade
modersmålsundervisningen. I vårt förslag får Viadidakt uppdraget att ta hand om alla
introduktionskurser och förberedelseutbildningar knutna till migrationen. Då kan övriga
skolor fokusera på sin respektive behörighetsnivå.
Vi vill också stärka utbud och incitament för att gå de yrkesutbildningar som
arbetsmarknaden efterfrågar, vilket skulle leda till en ökad grad av självförsörjning bland
våra invånare.
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Kultur och fritid
Kommunen skall ha en aktiv roll i firandet av nationella högtider. Den kommunala musikoch kulturskolan bör utöver ordinarie verksamhet uppmuntras att synlig- och levandegöra
det immateriella kulturarvet. Kommunen bör värna en god kultur- och naturmiljö genom
hållbara kulturmiljö- och naturvårdsplaner. En aktiv och inspirerande fritid måste
uppmuntras och aktivt stödjas. Vidare skall kommunen ombesörja att alla kommuninvånare
bereds samma möjlighet att delta i dessa evenemang och tillgängliggöra dem för invånare
och turister. Alla föreningsbidrag till religiösa och politiska föreningar skall avvecklas, till
förmån för övriga lokala föreningar. De kommunala besparingskraven gäller även
Kulturnämnden.

Jobb
Arbetsmarknaden bör följa eller vara större än befolkningstillväxten. Varje extra sysselsatt
kommuninvånare innebär extra skatteintäkter samtidigt som utgifterna för ekonomiskt
bistånd minskar. Tillgång till kompetent arbetskraft och ett gott företagsklimat är avgörande
för sysselsättningen. Småföretagande är särskilt gynnsamt eftersom en kommun som är
beroende av några få stora företag är sårbar. Katrineholms kommun måste göra satsningar
för att öka antalet kommuninvånare med Pensionsgrundande inkomst (PGI). Att endast ha
höjt invånarantal som mål är inte ekonomiskt ansvarsfullt.

7
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Arbetsföra kommunala bidragstagare bör snarast arbetstränas för att ofördröjligen komma i
arbete. Kommunen ska ha ett småföretagarcenter vars funktion ska vara att ge stöd och
vägledning till småföretagare samt verka för att skapa förutsättningar för konstruktiva
samarbeten mellan myndigheter, näringsliv och utbildningsväsende.

Invandring
Kommunen skall införa en assimileringsinriktad politik och en ansvarsfull
mottagningspolitik. Behovet av försörjningstöd måste minska. Kommunen skall upprätta ett
mångkulturellt bokslut så att kostnaderna för den massiva invandringen och mångkulturen
klart framgår. Människor som kommer hit skall snarast sättas i arbete. Att leva på
försörjningstöd ska inte vara en karriär. Katrineholm har haft stor mottagning av flyktingar
men nu har vi som kommun inte längre förutsättningar för ett fortsatt mottagande. Vi säger
därför nej till ett fortsatt mottagande och räknar d�
rmed heller ej med ”Statsbidrag
flykting����
9,9 miljone���
r budget.

Mer information om vad vi specifikt vill inom respektive fokusområde återfinns på vår
hemsida (sd.se).

8
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2020
Jämförd med den av majoriteten framställd budget för 2020 gör vi följande
ramförändringar:

Belopp (tkr)

Budget

Budget

2019

2020

Övergripande politisk
ledning

12 271

11 139

11 139

0

Bildningsnämnden

838 787

867 789

880 389

+ 12 600

Kommunstyrelsen

181 982

200 281

361 281

+161 000

Kulturnämnden

37 638

42 952

38 952

-4 000

529

534

534

0

Service- och
tekniknämnden

102 772

111 900

111 900

0

Socialnämnden

180 468

191 307

0

Viadidaktnämnden

62 543

64 714

63 714

-1 000

Vård- och
omsorgsnämnden

711 875

728 602

741 401

+12 799

Räddningstjänsten VSR

32 020

32 810

32 810

0

2 160 885

2 252 028

2 242 120

Nämnd/styrelse

Bygg- och miljönämnden

Summa nämnder

SD Budget

Förändring

2020

-191 307

-9 908
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Sammanträdesdatum

Sida

2019-11-27

1 (2)

KS/2019:312 212

Aktualitetsprövning av Katrineholms kommuns
översiktsplaner
Kommunstyrelens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Översiktsplanen 2030
Katrineholms kommun, del staden och del landsbygd, förlängs att gälla fram till och
med år 2024.
2. Fördjupningar för Resecentrum och Björkviks flygplats, Björkviksring, upphör att
gälla från och med detta beslut.
3. Fördjupning för Stora Djulö säteri förlängs att gälla tills dess en ny fördjupning av
översiktsplanen för Katrineholms stad beslutats.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att kommundirektören tillsammans med
samhällsbyggnadsförvaltningen uppdras att ta fram projektdirektiv för arbetet med ny
översiktsplan.

Sammanfattning av ärendet
Översiktsplanen är ett styrdokument för kommunens markanvändning och
bebyggelseutveckling. Planen visar kommunens viljeinriktning och strategiska
ställningstaganden på lång sikt. Det är därför viktigt att innehållet är aktuellt.
Aktualitetsprövning är också obligatoriskt enligt 3 kap 27 § plan- och bygglagen och ska
genomföras minst en gång under mandatperioden.
Katrineholms kommuns kommunomfattande översiktsplan består av två delar;
Översiktsplan 2030 – del staden, antagen november 2014 och - del landsbygd, antagen
december 2016. Det finns även tre antagna fördjupningar av översiktsplaner samt ett
tematiskt tillägg till Översiktsplan 2030 (Grönplan för Katrineholms stad).
Aktualitetsprövningen innebär att kommunfullmäktige fattar beslut om vilka
översiktsplaner som i huvudsak är aktuella och ska fortsätta gälla samt vilka som är
inaktuella och ska upphöra att gälla.
Att översiktsplanens aktualitet prövas innebär inte att dess innehåll ändras, det är
endast ett ställningstagande om planens viljeinriktning går att använda även i
fortsättningen.

Ärendets handlingar
 Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-11-13
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Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2019-11-27

2 (2)

 Aktualitetsprövning av Katrineholms kommuns översiktsplaner, 2019-11-27
 Bilaga 1, Utpekade bebyggelseområden med kommentarer, 2019-11-27

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C), Göran
Dahlström (S), Tony Rosendahl (V) samt kommundirektör Sari Eriksson.
En mindre korrigering av beslutspunkterna föreslås under överläggningen. Dokumentet
Aktualitetsprövning med bilaga kommer att ses över redaktionellt inför
kommunfullmäktiges sammanträde.
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Datum

Vår beteckning

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

2019-11-13

KS/2019:312 - 212

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Plan och Bygg
Sara Eresund

Kommunfullmäktige

Aktualitetsprövning av Katrineholms kommuns
översiktsplaner
Förvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att Översiktsplan 2030
Katrineholms kommun -del staden och -del landsbygd är aktuell fram till och med år
2024.
2. Samhällsbyggnadsförvaltningen uppdras att ta fram projektdirektiv för arbetet med
en ny översiktsplan.
3. Fördjupningar för Resecentrum och Björkviks flygplats, Björkviksring upphör att gälla
från och med detta beslut.
4. Fördjupning för Stora Djulö säteri med omgivningar antas vara aktuell tills en ny
fördjupning av översiktsplanen för Katrineholms stad tas fram.

Sammanfattning av ärendet
Översiktsplanen är ett styrdokument för kommunens markanvändning och
bebyggelseutveckling. Planen visar kommunens viljeinriktning och strategiska
ställningstaganden på lång sikt. Det är därför viktigt att innehållet är aktuellt.
Aktualitetsprövning är också obligatoriskt enligt 3 kap 27 § plan- och bygglagen och ska
genomföras minst en gång under mandatperioden.
Katrineholms kommuns kommunomfattande översiktsplan består av två delar;
Översiktsplan 2030 – del staden, antagen november 2014 och - del landsbygd, antagen
december 2016. Det finns även tre antagna fördjupningar av översiktsplaner samt ett
tematiskt tillägg till ÖP 2030 (Grönplan för Katrineholms stad).
Aktualitetsprövningen innebär att Kommunfullmäktige fattar beslut om vilka
översiktsplaner som i huvudsak är aktuella och ska fortsätta gälla samt vilka som är
inaktuella och ska upphöra att gälla.
Att översiktsplanens aktualitet prövas innebär inte att dess innehåll ändras, det är
endast ett ställningstagande om planens viljeinriktning går att använda även i
fortsättningen.

Ärendets handlingar
 Aktualitetsprövning av Katrineholms kommuns översiktsplaner, daterad 2019-11-13
 Bilaga 1. Utpekade bebyggelseområden med kommentarer, daterad 2019-11-13

KATRINEHOLMS KOMMUN
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress:
Telefon:
E-post:Sara.Eresund@katrineholm.se
Telefax:

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se
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Datum

Vår beteckning

2019-11-13

KS/2019:312 - 212

Plan och Bygg

Förvaltningens bedömning
Med prövningen som grund har vi kommit fram till att Översiktsplan 2030 – del staden
och – del landsbygd till vissa delar fortfarande är aktuell men bedöms vara inaktuell efter
år 2024. Arbetet med en ny översiktsplan skulle kunna påbörjas år 2020 och processen
beräknas ta 2 år. De två delarna av nuvarande översiktsplan föreslås slås ihop till en
kommunövergripande översiktsplan. Den nya översiktsplanen behöver behandla
strategier för kommande befolkningstillväxt och de utmaningar kommunen står inför. Vi
behöver ta höjd för en längre period och sikta mot år 2050. Översiktsplanen bör arbetas
fram i digital form för att följa med i utvecklingen och därmed vara konkurrenskraftig i
samhällsbyggandet framöver.

Sara Eresund
Plansamordnare

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Stefan Jansson
Samhällsbyggnadschef
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Aktualitetsprövning
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Inledning
Denna rapport utgör ett underlag för beslut om kommunens
översiktsplaner är aktuella. Dokumentet redogör för och bedömer
planernas innehåll samt vad som krävs för det fortsatta arbetet med
översiktsplaneringen.
Bakgrund
Översiktsplanen (ÖP) är ett styrdokument för kommunens markanvändning och
bebyggelseutveckling. Planen visar kommunens viljeinriktning och strategiska
ställningstaganden på lång sikt. Det är därför viktigt att innehållet är aktuellt.
Aktualitetsprövning är också obligatoriskt enligt 3 kap 27 § plan- och bygglagen (PBL) och ska
genomföras minst en gång under mandatperioden.
Katrineholms kommuns kommunomfattande översiktsplan består av två delar; Översiktsplan
2030 – del staden, antagen november 2014 och - del landsbygd, antagen december 2016. Det
finns även tre antagna fördjupningar av översiktsplaner samt ett tematiskt tillägg till ÖP 2030
(Grönplan för Katrineholms stad).
Aktualitetsprövningen innebär att Kommunfullmäktige fattar beslut om vilka översiktsplaner
som i huvudsak är aktuella och ska fortsätta gälla samt vilka som är inaktuella och ska upphöra
att gälla.
Att översiktsplanens aktualitet prövas innebär inte att dess innehåll ändras, det är endast ett
ställningstagande om planens viljeinriktning går att använda även i fortsättningen.

Tidplan och upplägg
Arbetet med aktualitetsprövningen har genomförts enligt följande tidplan
Insamling av underlag
Länsstyrelsens redogörelse
Analyser & ställningstaganden
Beslut i Kommunfullmäktige

Våren 2019
September 2019
Hösten 2019
16 december 2019

Organisation
Arbetet med aktualitetsprövningen ägs av
Kommunstyrelsen och leds av
Samhällsbyggnadsförvaltningen. Kommunens
ledningsgrupp är styrgrupp. Representanter från
Samhällsbyggnadsförvaltningen samt övriga
förvaltningar i kommunen och Sörmland Vatten och
Avfall AB har deltagit i arbetet.
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Länsstyrelsens sammanfattande redogörelse

Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska Länsstyrelsen lämna en sammanfattande redogörelse till
länets kommuner. Av redogörelsen ska det framgå hur de statliga och mellankommunala
intressena förhåller sig till översiktsplanen.
Länsstyrelsen ska minst en gång varje mandatperiod lämna en sådan redogörelse och även när
kommunen själv begär det.
Länsstyrelsen i Södermanland redovisar redogörelsen i två steg. Steg 1 redovisas som en
länsgemensam webbaserad version, riktad till länets kommuner. Steg 2 är de kommunspecifika
redogörelserna. Katrineholms kommun begärde en redogörelse av Länsstyrelsen den 25
februari 2019 och fick den levererad den 16 september 2019.

Länsstyrelsens samlade bedömning av ÖP 2030
Enligt 3 kap 1 § PBL ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela
kommunens yta. Katrineholms ÖP är uppdelad i två skilda delar. Länsstyrelsen förordar att
kommunerna har en övergripande ÖP som omfattar hela kommunens yta (jfr.
granskningsyttrande, 2014-09-19).
Som framgår ovan har översiktsplanens olika delar, FÖP och tillägg tillkommit under ett antal
års tid. Den senaste grönplanen är ett exempel på hur kommunen tagit fram ett ambitiöst
underlag till grund för sin översiktsplanering i staden. Länsstyrelsen ser positivt på att
kommunen arbetar kontinuerligt med att utveckla sin översiktliga planering.
Samtidigt är det viktigt att inte översiktsplanen upplevs som alltför omfattande och överlastad
med information och redovisningsdokument. Det kan behöva tydliggöras vad som hör till själva
översiktsplanens inriktningar och ställningstaganden respektive vad som hör till planens
bakomliggande kunskaps- och planeringsunderlag. Länsstyrelsen bedömer att den nuvarande
översiktsplanen har viss förbättringspotential i detta avseende. Fler råd och exempel på hur en
översiktsplan kan utformas och struktureras finns på PBL Kunskapsbanken.
Länsstyrelsen bedömer därutöver att gällande översiktsplan för Katrineholms kommun till sitt
innehåll och sin redovisning av statliga intressen i många delar ännu är aktuell, men att planen i
flera avseenden skulle tjäna på att utvecklas och anpassas till nya förutsättningar. Behovet av
översyn är störst inom följande områden.
– Strategisk miljöbedömning
– Begränsad klimatpåverkan och klimatanpassning
– Större opåverkade områden och särskilt värdefulla landskapsmiljöer
– Riksintressen för kulturmiljövården
– Digitalisering av översiktsplanen
– Påverkan på Natura 2000-området Näsnaren

Nytt i lagstiftning

Från och med 1 januari 2018 gäller nya regler för strategisk miljöbedömning av planer. I
Boverkets kunskapsbank finns en vägledning för miljöbedömning av översiktsplaner respektive
detaljplaner enligt det nya regelverket.
År 2015 antog FN Agenda 2030 för hållbar utveckling.
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Trender och framtidsspaning
Digital översiktsplan
Det övergripande målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens
möjligheter. -Ur Regeringens digitaliseringsstrategi
Regeringen har gett Lantmäteriet och Boverket i uppdrag att verka för en digital
samhällsbyggnadsprocess och en enhetlig digital tillämpning av plan- och bygglagen. Krav på
digitala detaljplaner kommer inom en tvåårsperiod och sannolikheten är hög att krav på en
digital översiktsplan är nästa steg, gissningsvis inom en femårsperiod. Många kommuner har
redan börjat digitalisera sina översiktsplaner och det kan komma att bli en konkurrensfråga
framöver, där medborgare och näringsliv hittar informationen lätt. När det gäller nyetableringar
kan det bli avgörande hur tydlig kommunen är med hur marken planeras för framtiden.
En digital översiktsplan är lättare att hålla aktuell, då planeringsunderlag kan uppdateras
efterhand och planens innehåll kan uppdateras endast i de delar som är inaktuella vid
kommande prövningar. En digital ÖP, som är interaktiv, underlättar även kommunikationen och
användandet både internt och externt. Den skapar möjlighet till digital dialog där en yngre
målgrupp kan få större utrymme i processen.
Katrineholms ÖP 2030 är analog och finns tillgänglig som tryckt version och som PDF. Att
påbörja en digital översiktsplan är ett omfattande arbete som ligger framför oss. Det kräver
investeringar i program, underlag och kunskap om GIS (geografiskt informations system). GIS
ger möjlighet till bättre analyser av olika data, vilket ger ett bättre underlag för planeringen.

Ny ÖP-standard från Boverket
Boverket arbetar med en ÖP-modell för standardisering av landets översiktsplaner. En första
version finns presenterad på deras hemsida. Just nu pågår arbetet med att förändra och förfina
modellen. I början av 2020 beräknar Boverket att presentera en ny version av ÖP-modellen.
Tanken är att modellen efter några års användning i kommunerna ska bearbetas till allmänna
råd.
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Gällande översiktsplaner med
bedömning
Kommunövergripande Översiktsplan 2030

Strategierna
Gällande översiktsplan innehåller sju strategier för staden och fem strategier för landsbygden.
Strategierna har efterföljts och är fortfarande aktuella men skulle kunna göras färre och slås
ihop för staden och landsbygden i kommande arbete.
Hur har vi jobbat med strategierna sen 2014?










Vi har planerat för ny bebyggelse inom 3 kilometer från resecentrum.
Vi har förtätat Katrineholm inom 1 kilometer från resecentrum.
Vi har satsat på förbättringar för gång- och cykeltrafiken med fokus på den mänskliga gatan.
Vi har arbetat med omvandling av ett av de viktigaste stråken i staden.
Vi har skapat servicepunkter på landsbygden.
Vi har skapat möjligheter för LIS (Landsbygdsutveckling i strandnära läge).
Vi har byggt ut fiber på landsbygden.
Vi arbetar med att kunna minska påverkan och förbättra vattenkvaliteten i sjöarna
Näsnaren och Öljaren.
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Befolkningsmålet
Översiktsplanens mål om 40 000 invånare till 2030 gäller hela kommunen. Befolkningstillväxten
har från 2014 stadigt ökat med i snitt cirka 320 personer/år, totalt 1620 personer till och med
2018.
I kommande arbete med översiktsplanen behöver djupare analyser tas fram kring hur
befolkningstillväxten har sett ut. Vi behöver ta reda på var personerna har flyttat och hur
fördelningen mellan stad och landsbygd ser ut. Det kan också vara intressant att veta hur
många som bor i varje bostad. Befolkningsmålet behöver i ett kommande översiktsplanarbete
analyseras vidare för att ett nytt mål ska kunna sättas. Urbaniseringen är en trend idag och
fortsätter tillväxten ske i staden behöver vi möta den utmaningen. Ska en ny översiktsplan möta
den efterfrågan eller ska vi göra kraftigare satsningar på landsbygden?

Den byggda miljön ÖP- staden

Siffrorna i bilagan som ligger som underlag till denna rapport har baserats på faktiskt antal
färdigställda bostäder, men har avrundats till jämna 5 eller 10-tal. För framtida bostadsproduktion
har uppskattningen skett i 10-tal.
Bedömningen är gjord utifrån dessa perioder:
Period 1: 2014 – 2019
Period 2: 2020 – 2024
Period 3: 2025 – 2030
Från att ÖP – del staden antogs 2014 fram till idag 2019 (period ett) har cirka 400 bostäder
byggts i Katrineholms stad, varav merparten inom det översiktsplanen identifierar som tät
stadsbebyggelse. Inom en femårsperiod (period två) planeras för ytterligare cirka 1300
bostäder. Inom period tre finns utrymme för ytterligare cirka 1500 bostäder i ÖP. Det innebär
ett tillskott på cirka 3000 bostäder inom översiktsplaneperioden. Ökningen är mindre än vad
översiktsplanen tagit höjd för (cirka 3800) och det beror på att vissa områden inte har kunnat
utvecklas som översiktsplanen föreslår. Merparten av bostäderna har tillkommit och planeras
inom en kilometer från resecentrum. Många av de utpekade områdena har planlagts eller är på
gång att planläggas. En del har inte helt följt översiktsplanens intentioner och några har visat sig
olämpliga för bostadsändamål. Detaljer kring de enskilda områdena redovisas i bilaga 1.
Detta innebär att det fortfarande finns utrymme för fler bostäder i gällande översiktsplan. För
att kommunen ska kunna fortsätta växa behöver nya områden och strategier för var staden ska
utvecklas efter 2030 tas fram. En fördjupad översiktsplan för Katrineholms stad skulle ge
möjlighet att ytterligare undersöka förtätningsmöjligheterna i staden.

Den byggda miljön ÖP- landsbygd

På landsbygden har cirka 100 bostäder byggts under planperioden 2016 till 2019. Det är
betydligt färre än målet i ÖP- del landsbygd om cirka 100 bostäder per år. Utvecklingsområden
finns i alla tätorter och planreserven är stor. Översiktsplanen har pekat ut sju områden för
landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS). Detaljplan har tagits fram för ett av LIS-områdena
och området bebyggs just nu.
Det blir viktigt för kommande översiktsplanearbete att analysera flyttmönster och vad anses
attraktivt. Det kan komma att bli nödvändigt att prioritera och satsa på vissa områden. Inför
kommande översiktsplanearbete bör även ytterligare analyser genomföras för hur och var LISområden ska utvecklas. Vi behöver även underlag för var fritidshus blir permanenta för att veta
var behovet är störst för planläggning av fritidshusområden.
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Näringsliv och verksamheter

Sedan 2014 har utvecklingen av näringslivet tilltagit. Fler branscher finns idag representerade
och antalet nya företag ökar något för varje år. Fler stora och betydande etableringar har
tillkommit de senaste åren, till exempel Amazon Web Services, Matsmart, Swedboard
International AB, Biltema, MIO, Matpiraten, Dollarstore samt Kjell & Company. Detaljhandeln
har ökat något för varje år.
Sedan 2014 har Ericsson lagt ner sin verksamhet i Katrineholm med ca 400 anställda.
Omställningen har gått bra och genomfördes i samverkan mellan Ericsson, stödjande
funktioner, myndigheter och kommunen. Merparten av de anställda har fått nya anställningar,
startat eget eller utbildat sig.
Sedan 2018 finns delar av Strålsäkerhetsmyndigheten i Katrineholm med cirka 70 anställda.
Kompetensförsörjningen är en viktig fråga för både näringslivet och kommunen. Arbete och
insatser i samverkan för framtiden, både kort- och långsiktigt pågår, för att identifiera behov
och efterfrågan och hitta möjligheter till utbildning och sysselsättning. Vi arbetar aktivt för mer
och närmare samverkan mellan skola och näringsliv.
Katrineholm låg vid den senaste undersökningen av näringslivsklimatet på plats 79 av Sveriges
290 kommuner.
Kommunen arbetar för att öka Katrineholms attraktionskraft. Målet är att öka antalet gästnätter
och öka den betydande sport- och fritidsturismen till orten.
På Katrineholms landsbygd finns servicebutiker i Äsköping, Valla och Björkvik. I butikerna finns
även informationspunkter, så kallade info points, som tillhandahåller information om
besöksnäringen, logi och sevärdheter i kommunen. Under ÖP period ett har de också blivit
servicepunkter, som tillhandahåller kommunal information, tillgång till trådlöst wifi samt
möjligheter att låna en iPad för att få tillgång till kommunens digitala tjänster. Två aktiviteter
per år ska anordnas på servicepunkterna där man också får möjlighet att träffa personal från
kommunen.
Kommunen har börjat arbeta med destinationsutveckling och arbetet kommer att omfatta hela
kommunen.
En förutsättning för fortsatt utveckling av landsbygden är tillgången till datakommunikation, det
vill säga fiberbredband och mobiltelefoni. Fiberanslutningen på landsbygden har ökat från 4 %
2014 till 70 %.
Det finns idag ett stort intresse att etablera företag på utvecklingsområdena Lövåsen och
Logistikcentrum. Amazon Web Services har förvärvat ytterligare cirka 20 hektar mark vid
logistikområdet. De ytor som ÖP-staden pekar ut som utveckling för mindre störande och
störande verksamheter är bebyggda eller planläggs just nu. Detaljer kring de enskilda
områdena redovisas i bilaga 1.
Den mark som i Översiktsplanen pekats ut för etableringar börjar ta slut. Mer mark behöver tas
fram i kommande översiktsplanearbete för att kunna möta förväntad efterfrågan.
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Skolor och förskolor
Ett strategiskt inriktningsdokument har antagits för förskola och skola under 2018.
Under ÖP-period 1 har cirka 20 nya förskoleavdelningar tillkommit inom staden och en
utbyggnad av förskola har skett på landsbygden i Forssjö. Fyra projekt för ny- eller utbyggnad av
förskola pågår just nu. Det planeras för två nya skolor, en 7-9 skola centralt placerad i
Katrineholm, tillsammans med en del av Järvenskolan samt en F-6 skola på norr, en
sammanslagning av de två som idag finns i den norra stadsdelen. De två nya skolorna beräknas
stå klara under ÖP-period 2.
Behov kan dock uppstå av att bygga fler skolor beroende på befolkningsökningen. En framtid
med fler elever som läser på distans med stöd av digitala verktyg och uppkoppling mot sina
lärare gör att det i framtiden behövs andra typer av lokaler och inredning anpassade för detta.
Kommunens avsikt är att bevara och utveckla landsbygdsskolorna så långt det är möjligt.
Barnens rätt till en hög utbildningskvalitet är vägledande. Arbetet för kostnadseffektiva
skollokaler behöver fortsätta. I en del skolor på landsbygden finns överskott av lokaler medan
andra skolor är mer trångbodda.
Riktlinjerna och skrivningarna i översiktsplanen för skola och förskola anses fortfarande
relevanta men kan behöva anpassas till framtida behov. I kommande arbete kan
vuxenutbildning involveras i översiktsplanen på ett bättre sätt.

Vård och omsorg
År 2021 invigs äldreboendet Dufvegården med 96 platser. Att kommunen utöver detta skulle
behöva ytterligare två till tre nya vårdboenden (som ÖP anger) under 2020-talet är inte säkert.
Under flera år under 2010-talet var det brist på platser medan det nu, hösten 2019, inte finns
några köer alls till vårdboende, varken vanligt omvårdnadsboende eller omvårdnadsboende
med demensinriktning. Snarare är renovering och modernisering av befintliga boenden
prioriterat utifrån kommunplanens målsättning.
Att fortsätta uppmuntra olika aktörer att bygga eller bygga om för olika former av
trygghetsboenden, mellanboenden och ordinära boenden med hög tillgänglighet och hög
möjlighet till självständighet är fortfarande av stor vikt. I kommunplanen har det aviserats att
man under mandatperioden ska skapa ytterligare ett trygghetsboende för äldre. Som beskrivs i
översiktsplanen är det högaktuellt att följa utvecklingen kring det som byggs i ordinärt boende hur tillgänglighet, välfärdsteknik och förändringar i attityd kring äldreomsorgen påverkar
behovet av nya vårdboenden.
En gruppbostad och en servicebostad utifrån LSS har öppnat sedan översiktsplanen antogs.
Ytterligare en är under byggnation. Bedömning är att det fortfarande är aktuellt att skapa fler
platser för personer med funktionsnedsättning och inom socialpsykiatrin. En boendeplan där
det framtida behovet av bostäder för personer med funktionsnedsättningar preciseras är under
framtagande på vård- och omsorgsförvaltningen.
Vikten av till exempel ett väl utbyggt bredbandsnät/Wifi är högaktuellt för att kunna utnyttja
teknikens möjligheter. Detta gäller även vikten av kompetens i upphandling och stöd när det
gäller digitalisering. Vård- och omsorgsförvaltningen ser brister i både infrastruktur och
kompetens för att hantera nya tekniska lösningar. Denna utveckling och förändring kommer att
fortsätta pågå under en lång tid och är därför relevant för översiktsplanen.
Skrivningarna i översiktsplanen behöver ses över och anpassas till framtida behov.
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Grönområden, offentliga rummet och friluftsliv
Efter översiktsplanens antagande har en Grönplan för Katrineholms stad tagits fram som ett
tematisk tillägg och antogs 2018. Planen fastställer mål och planeringsriktlinjer för stadens
gröna miljöer.
En strategisk utvecklingsplan för friluftsliv har antagits under 2018. Planen syftar till att redovisa
hur vi tar tillvara på- och förvaltar våra natur- och friluftstillgångar för att se till att de politiska
intentionerna uppfylls och att boende och besökare har goda möjligheter att ta del av ett
kvalitativt friluftsliv. Översiktsplanen anger idag att en lekplatsplan ska tas fram, det arbetet är
inte påbörjat, men det finns fortfarande ett behov av en översyn och en plan för våra lekplatser.
I fortsatt arbete med översiktsplaneringen behöver även grönstrukturen i hela kommunen och
tätorterna behandlas. Friluftslivet kan med fördel få en större plats i kommande
översiktsplanearbete. Leder och spår behöver inventeras och en utvecklingsplan tas fram.

Hållbarhet och klimat

År 2015 antog FN Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling som syftar till att
utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet
och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och
dess naturresurser.
De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar
utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. I regeringens handlingsplan
Agenda 2030 står: Agenda 2030 är en agenda för förändring mot ett hållbart samhälle. Sverige
ska vara ledande i genomförandet av agendan. Genomförandet innebär en successiv
omställning av Sverige som modern och hållbar välfärdsstat, på hemmaplan och som del av det
globala systemet. Kommunerna utpekas som en mycket viktig del i förverkligandet av Agenda
2030 i Sverige.
En genomlysning av kommunens hållbarhetsarbete gentemot de 17 hållbarhetsmålen är gjord
under 2019 och vi arbetar aktivt i samtliga mål. Utmaningarna är stora och arbetet måste ske
förebyggande och långsiktigt.
Sedan ÖP antogs har en handlingsplan för dagvatten antagits 2018 och arbetet pågår med
åtgärder kopplat till det. Det pågår till exempel utredningar gällande riskområden för
översvämning i Katrineholms tätort. Två olika våtmarkslägen undersöks och fördjupade
dagvattenutredningar görs i samtliga nya detaljplaner och LOD förespråkas vid nyetablering.
För kommande översiktsplanearbete behöver vi implementera Agenda 2030 samt hantera
minskad klimatpåverkan och klimatanpassning tydligare. Frågor som dagvatten, skyfall och
värme behöver lyftas i nästa översiktsplan.

Sociala frågor
Vid eventuellt kommande medborgardialoger kan de med fördel föras även i de stadsdelar där
det finns större sociala utmaningar samt att det även erbjuds dialog på andra språk än svenska.
Barnperspektivet är fortsatt viktigt och det är viktigt att ha tillgång till trygga miljöer som
erbjuder lek och utveckling, men även aktiviteter och rikt kultur- och fritidsliv. Offentliga platser
bör skapas med utgångspunkt i integration och delaktighet. Förutsättningar bör ges för att
bygga bostäder för alla. Näringsliv och arbetsmarknad är viktiga delar för våra medborgare
som uppbär ekonomiskt bistånd och där vi ser behov av företagare som söker arbetskraft av
enklare karaktär (lägre krav på utbildningsnivå och kompetens).
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I kommande arbete med översiktsplanen kan större vikt läggas vid sociala frågor och
integration samt fortsätta arbeta med ett barn- och ungdomsperspektiv.

Trafik
Sedan översiktsplanen antogs har en hel del åtgärder genomförts i enlighet med planens
intentioner. Olika strategier och program har tagits fram för trafik och parkering, såsom gångoch cykelplan, trafikstrategi, parkeringsstrategi, hastighetsplan och gestaltningsprogram för
stråket. Även många fysiska åtgärder är genomförda, som till exempel ombyggnationen av
genomfarten till det nya stråket, cykelgarage samt satsningar på utbyggnad av gång- och
cykelnätet.
Översiktsplanen för staden är detaljerad i frågorna gällande trafiken i staden, då inga övriga
strategidokument fanns när översiktsplanen togs fram. I ett fortsatt arbete med översiktsplanen
bör trafikfrågorna lyftas till en mer strategisk nivå, då detaljer numera hanteras i underliggande
strategier och program.
Regionen arbetar med en revidering av den regionala cykelstrategin. I det arbetet har en
potentialstudie för cykel tagits fram för länet. Den omfattar även tätorterna. Vi kan ta del av det
underlaget för fortsatt arbete med cykelplanering.
Vi kan konstatera att pendlingen till och från Katrineholm har ökat under ÖP perioden.
I syfte att förbättra kollektivtrafiken i kommunen föreslås att en Kollektivtrafikplan tas fram i
enlighet med Kommunplanens avsnitt "Attraktiva boende- och livsmiljöer". Målet är att öka
resandet med buss och tåg.
För fortsatt arbete med översiktsplanen behöver vi titta ytterligare på resmönster och behöver
nya underlag gällande statistik för hur vi reser inom samt till och från kommunen. Den förra
resvaneunderökningen togs fram 2014 och det kommer bli aktuellt att ta fram en ny.
Många av de föreslagna åtgärderna på landsbygden har inte genomförts. Framförallt saknas
vissa gång- och cykelstråk i våra tätorter intill statliga vägar och det blir en fråga att arbeta
vidare med.

Vatten och avlopp
Norra stadsdelen bedöms i ÖP 2030 öka med cirka 1 200 nya bostäder. Det kommer vara en
blandning av enbostads- och flerbostadshus samt etablering av förskola och skola inom
området och annan offentlig service. Kapaciteten gällande avloppsledningarna är idag inte
tillräcklig för den utveckling av bostäder som föreslås. För att möta behovet så kommer det
krävas ökade investeringar i området.
Det finns också tydliga indikationer från mark och exploatering att fler verksamheter är på gång
in i området runt logistikcentrum/Lövåsen. Kronfågel har återigen informerat om sitt behov av
att utöka sitt tillstånd vid fabriken i Valla. Samtliga faktorer pekar på att det finns behov av
ytterligare vatten- och avloppskapacitet till och från berörda områden.
Vatten- och avloppsplanen behöver revideras med bland annat hänsyn till utbyggnadstakten i
de omvandlingsområden som pekats ut. Här bör man också ta i beaktande vad som kommer
fram utifrån regeringsuppdraget ”Hållbara vattentjänster”. En revidering av VA-planen skulle
med fördel ske parallellt med framtagande av en ny översiktsplan. Kapaciteten i det befintliga
VA-ledningsnätet är begränsad och behovet för framtida infrastruktur behöver samordnas med
kommunens utbyggnadsplaner.
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Renhållning
Generellt finns det många delar i dokumenten som är inaktuella. Sedan ÖP 2030 -del staden
och del landsbygd antogs har mycket hänt inom bland annat lagstiftning. En ny
renhållningsordning (föreskrifter och avfallsplan) för 2018–2022 är beslutad av fullmäktige i
Katrineholm.
Avfallsplanen kan med fördel lyftas oftare.

Miljökonsekvensbeskrivning och hållbarhetsbedömning
För ÖP-staden finns en miljökonsekvensbeskrivning och för ÖP-landsbygd finns en
hållbarhetsbedömning. Tar vi fram en ny översiktsplan behöver dessa ses över och
komprimeras till en strategisk miljöbedömning. Agenda 2030 och klimatpåverkan är frågor som
särskilt behöver lyftas i kommande bedömning.

Tematiska tillägg till översiktsplanen
Grönplan för Katrineholms stad
Grönplan för Katrineholms stad har tagits fram som ett tematisk tillägg till ÖP 2030 och antogs
2018. Planen fastställer mål och planeringsriktlinjer för stadens gröna miljöer.
Planen är aktuell i sin helhet men kan komma att behöva revideras efter att en ny översiktsplan
antas.

Äldre fördjupningar av översiktsplan

Det finns tre gällande fördjupningar av översiktsplanen som togs fram med föregående
översiktsplan från 1991 som utgångspunkt.
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FÖP Resecentrum Katrineholm

Den fördjupade översiktsplanen togs fram i början på 90-talet i samband med att dåvarande
Banverket aktualiserade en ombyggnad av bangården i Katrineholm. Nya krav ställdes på
utformning, till exempel att plattformarna skulle nås utan att resenärer skulle behöva korsa
spåren. Därav blev en fördjupning av översiktsplanen aktuell inför ombyggnation av
resecentrum.
Fördjupningen är inte längre aktuell då planens syfte redan är uppfyllt.

FÖP Björkviks flygplats Björkviksring

Den fördjupade översiktsplanen togs fram i syfte att pröva en ny markanvändning mot
allmänna intressen. Syftet var att bedriva motorverksamhet, verkstad, utbildning och camping
på området. De förslag som finns i planen har i huvudsak inte förverkligats.
Planen anses inte aktuell.

FÖP Stora Djulö säteri med omgivningar

Syftet med en fördjupning av översiktsplanen för stora Djulö Säteri med omgivningar är att ge
en helhetsbild av framtida utvecklingsmöjligheter av det studerade området och därigenom
underlätta ställningstaganden när det gäller olika delområden och delfrågor.
Planen anses inaktuell i vissa delar, utbyggnadsområdet har justerats och detaljplanelagts. Vi
ser dock att planen har ett värde i det fortsatta arbetet med Djulöområdet. Planen behöver ses
över när en ny fördjupad översiktsplan tas fram för Katrineholms stad.
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Slutsats
Kommunövergripande översiktsplan
Med denna prövning som grund har vi kommit fram till att Översiktsplan 2030 – del staden och
– del landsbygd till vissa delar fortfarande är aktuell men bedöms vara inaktuell efter år 2024.
Arbetet med en ny översiktsplan skulle kunna påbörjas år 2020 och processen beräknas ta 2 år.
De två delarna av nuvarande översiktsplan föreslås slås ihop till en kommunövergripande ÖP.
Den nya översiktsplanen behöver behandla strategier för kommande befolkningstillväxt och de
utmaningar kommunen står inför. Vi behöver ta höjd för en längre period och sikta mot år 2050.
Översiktsplanen bör arbetas fram i digital form för att följa med i utvecklingen och därmed vara
konkurrenskraftig i samhällsbyggandet framöver.

Viktiga frågor för kommande översiktsplan













Slå ihop till en kommunövergripande och lyfta till en mer strategisk nivå. Till följd blir det
aktuellt med en fördjupning för Katrineholms stad och kanske fler tätorter.
Digital översiktsplan samt digital samverkan och dialog.
Följa Boverkets förslag till ÖP-modell.
Nya bebyggelseområden och strategier för staden, bostäder och verksamheter.
Strategier för landsbygdsutveckling, hur ska bostadsutvecklingen följa uppsatta mål.
Implementera Agenda 2030.
Klimatanpassning.
Grön infrastruktur.
Regionala samband (Sörmlandsstrategin och länstransportplanen, strukturbilden).
Analysera flyttmönster och var man bosätter sig och varför.
Sikte på år 2050.

Fördjupade översiktsplaner
De fördjupade översiktsplanerna för Resecentrum och Björkviks flygplats, Björkviksring anses
inaktuella och föreslås att upphävas. Fördjupad översiktsplan för Stora Djulö Säteri med
omgivningar föreslås fortsätta att gälla.

Tematiska tillägg
Grönplan för Katrineholms stad är aktuell och föreslås fortsätta att gälla.
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bebyggelseområden
med kommentarer
Tillhör
Aktualitetsprövning av Katrineholms kommuns översiktsplaner

Upprättad 2019-11-27
Dnr KS/2019:312

katrineholm.se
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Inledning
I denna bilaga har alla utpekade utvecklingsområden i ÖP 2030 kommenterats. En uppskattning har gjorts
hur många bostäder som har byggts från och med att ÖP 2030 - del staden antogs fram tills idag, samt hur
vi tänker att utbyggnaden kan komma att se ut om fem och tio år. Bedömningen innefattar även andel
byggklar mark samt planerad mark för verksamheter. Även förslagen i tätorterna i ÖP 2030 – del landsbygd
har analyserats.
Siffrorna i denna rapport har baserats på faktiskt antal färdigställda bostäder, men har avrundats till 5
eller 10-tal, eller uppskattats i 10-tal för planerade och kommande bostäder.
Bedömningen är gjord utifrån dessa perioder:
Period 1: 2014 - 2019
Period 2: 2020 - 2024
Period 3: 2025 - 2030
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Förtätningskarta från ÖP 2030 – del staden
(Område T1)

Kvarteret Palmen (1)

Kvarteret Alen (2)

För kvarteret Palmen gäller den gamla
stadsplanen från 1928 och anger användningen
bostäder. Ett bostadshus började byggas under
2018 och inflyttning har påbörjats 2019.

En detaljplan som anger användningen bostäder
med verksamheter i bottenplan, antogs 2017.
Byggnation av ett bostadshus påbörjades 2019
och beräknas stå färdigt 2020.

Cirka 25 bostäder klara inom ÖP period 1.

Cirka 30 bostäder klara inom ÖP period 2.
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Kvarteret Oliven (3)

Pumpenområdet (10) (Centrum väst)

Kvarteret Oliven omfattas av en detaljplan från
1960 som anger användningen bostäder. Under
2018 stod ett nytt bostadshus färdigt.

Området är utpekat i ÖP som
omvandlingsområde. Ett planprogram ska tas
fram.

Cirka 30 bostäder klara inom ÖP period 1.

Cirka 300 bostäder möjligt inom ÖP period 3.

Parkeringshuset (4)

Kvarteret Hjorten (11)

För området gäller detaljplan från 2000 som
anger användningen parkering. Byggnation av ett
parkeringshus med cirka 230 platser pågår och
beräknas stå klart under 2020.

Kvarteret Hjorten omfattas av en detaljplan
antagen 2014 som anger användningen bostäder.
Under 2017 stod ett nytt bostadshus färdigt.
Cirka 50 bostäder klara inom ÖP period 1.

Kvarteret Lärkträdet (5)
Idag ligger en drivmedelsstation på tomten. Inga
planer för att omvandla området pågår.

Kvarteret Violen (12)
ÖP 2030 illustrerar en påbyggnad på befintlig
byggnad. Inget planarbete pågår.

Cirka 30 bostäder möjligt inom ÖP period 3.

Område vid Lövåsgården (6)
Området är inte planlagt för bostäder och det
pågår ingen planläggning.
Cirka 60 bostäder möjligt inom ÖP period 3.

Stortorget (7)

Cirka 50 bostäder möjligt inom ÖP period 3.

Kvarteret Lövkojan (13)
En ny detaljplan har antagits 2019 för att skapa
möjligheter för bostäder i befintlig byggnad.
Planuppdrag finns för en andra etapp där
kvarteret kan byggas på och ut med ytterligare
bostäder.

Detaljplanen för ett nytt bostadshus på Stortorget
påbörjades 2013. Detaljplanen har legat vilande
en längre tid. Tid för byggstart är i dagsläget
oklar.

Cirka 30 bostäder klara i etapp 1 inom ÖP period 2.
Cirka 100 bostäder klara i etapp 2 inom ÖP period 2.

Cirka 30 bostäder klara inom ÖP period 2.

Området är utpekat i ÖP som
omvandlingsområde. Ett planprogram ska tas
fram.

Kvarteret Pionen (8)
En detaljplan antogs 2018 och medger ny
bostadsbebyggelse inom kvarteret. Byggnation
påbörjad 2019, inflyttning beräknad 2020.
Cirka 50 bostäder klara inom ÖP period 2.

Kvarteret Humlen (9)
Tomten är planlagd för bostäder i en detaljplan
från 1990. Inga uppdrag finns för en ny byggnad i
dagsläget.

Centrummackarna (14)

Cirka 200 bostäder möjligt inom ÖP period 3.

Kvarteret Gullvivan (15)
Området är idag en parkering men är planlagd för
bostäder i detaljplan från 1952. En ny detaljplan,
som möter dagens behov kommer troligen
behöva tas fram.
Cirka 150 bostäder klara inom ÖP period 2.

Cirka 100 bostäder möjligt inom ÖP period 3.
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Kvarteret Linnean (16)
Tomten är idag parkering. Inga planer finns i
dagsläget för omvandling.
Cirka 20 bostäder möjligt inom ÖP period 3.

Kvarteret Abborren (17)

Uppskattat antal bostäder inom tät
stadsbebyggelse utöver de utpekade
områdena på kartan
Period 1: Cirka 20 bostäder (Siken)
Period 2: Cirka 150 bostäder (Vitsippan och
Guldregnet)

Tidigare brandstation, planarbete pågår för att
omvandla området till bostäder. Inflyttning
2021/22.
Cirka 100 bostäder klara inom ÖP period 2.

Kvarteret Hästen (18)
Kvarteret planlades 2014 för bostäder. Området
är idag bebyggt enligt detaljplanen.
Cirka 130 bostäder klara inom ÖP period 1.

Jägaregatan (19)
Området var tidigare en park men planlades för
bostäder 2014. Området är idag bebyggt enligt
planen.
Cirka 10 bostäder klara inom ÖP period 1.
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Plankarta bostäder från ÖP 2030 – del staden

B1 Norra stadsdelen

B3 Svartbäcksvägen

För delar av område B1 på väster och öster sida
om Bievägen är detaljplanearbete påbörjat. En
detaljplan för ny skola i området samt en
detaljplan för ca 300 bostäder.

Planarbete har inte initierats.

Övriga delar av område B1 är inte aktuella för
planläggning i dagsläget.
Cirka 300 bostäder klara inom ÖP period 2.
Cirka 300 bostäder möjligt inom ÖP period 3.

B2 Talltullen
Talltullen har sedan ÖP antogs omvandlats till en
ny trafikplats och park.
Inte aktuell.

Cirka 50 bostäder möjligt inom ÖP period 3.

B4 Eriksbergsvägen
En ny detaljplan för bostäder vann laga kraft
under 2018. Området är under uppbyggnad och
inflyttning pågår.
Cirka 20 bostäder klara inom ÖP period 1.
Cirka 15 bostäder klara inom ÖP period 2.

B5 Vattentornet
Delar av området planläggs för förskola. Inget
uppdrag finns för resterande område.
Förskola inom ÖP period 2.
Cirka 50 bostäder möjligt inom ÖP period 3.
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B6 Åsgatan
Detaljplan för bostäder antogs 2016. Inflyttat och
klart 2017.
Cirka 20 bostäder klara inom ÖP period 1.

B7 Kvarteret Hunden

Uppskattat antal bostäder i staden
utöver de utpekade områdena på
kartan
Period 1: Cirka 50 (Pantern, Barberaren och Lien)
Period 2: Cirka 150 (Hämplingen och Havsörnen)

Området planlades 2013 för bostadsändamål och
är utbyggt enligt detaljplanen.
Cirka 30 bostäder klara inom ÖP period 1.

B8 Claestorpsvägen
Delar av området har planlagts för ett nytt
äldreboende och byggnation pågår. För
resterande område finns planuppdrag för
bostäder samt förskola.
Cirka 100 platser i äldreboende inom ÖP period 2.
Cirka 150 bostäder samt förskola klara inom ÖP
period 2.

B9 Värmbolsvägen
Området är planlagt för park och inget arbete
pågår.
Cirka 50 bostäder möjligt inom ÖP period 3.

B10 Luvsjön
Ett planarbete påbörjades för det utpekade
området i ÖP 2030, men i inledningen av arbetet
konstaterades att skogen var för värdefull. Därför
flyttades området till norr om Luvsjön. Planen
innefattar även en tomt för förskola. Detaljplanen
beräknas vara klar under 2019.
Cirka 80 bostäder samt förskola klara inom ÖP
period 2.
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Plankarta blandade områden från ÖP 2030 – del
staden

BV1 Lövåsen

BV3 Kvarteret Maskinisten

Området har delvis planlagts för störande
verksamhet och för övrig del av området pågår
planarbete med syfte att skapa tomter för
storhandel och verksamheter på området.
Bostäder är och kommer inte vara aktuellt i
området.

En detaljplan togs fram under ÖP period 1 i syfte
att möjliggöra för verksamheterna att utöka samt
för att bygga ut förskolan och utöka parken.
Bostäder kommer inte vara aktuellt inom
området.
Tomt för förskola ÖP period 1.

Cirka 30 hektar planlagd mark för verksamheter
inom ÖP period 1.
Cirka 20 hektar planlagd mark för verksamheter
inom ÖP period 2.

BV2 Lasstorp (Stockholmsvägen)
Planläggning av området har inte påbörjats.
Cirka 200 bostäder möjligt inom ÖP period 3.

BV4 Kvarteret Vägskälet
Området har planlagts för verksamheter,
användningen bostäder prövades inom
planarbetet men marken var inte lämpad för det.
Cirka 2 hektar planlagd mark för verksamheter inom
ÖP period 1.
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BV5 Värmbol
Området har inte planlagts för någon ny
verksamhet eller bostäder.
Cirka 40 bostäder möjligt inom ÖP period 3.

BV6 Kvarteret Lästen
Området har inte planlagts för någon ny
verksamhet eller bostäder. Dock har en förskola
byggts inom befintlig detaljplan.
Cirka 50 bostäder möjligt inom ÖP period 3.
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Sammanställning av antal och uppskattade bostäder inom ÖP stadens period
2014-2030
Tät stadsbebyggelse
Område

Period 1

Palmen (1)

25

Alen (2)
Oliven (3)

Period 2

Period 3

30
30

Lärkträdet (5)

30

Lövåsgården (6)

60

Stortorget (7)

30

Pionen (8)

50

Humlen (9)

100

Pumpen (10)

300

Hjorten (11)

50

Violen (12)

50

Lövkojan (13)

130

Centrummackarna

200

Gullvivan (15)

150

Linnéan (16)

20

Abborren (17)

100

Hästen (18)

130

Jägaregatan (19)

10

Övrigt

20

Summa

150
265

640

760

Period 2

Period 3

300

300

Totalt: 1665 bostäder (Utrymme ÖP 1200)

Övriga staden
Område
B1 Norra
stadsdelen
B3
Svartbäcksvägen
B4 Eriksbergsvägen

Period 1

50
20

15

B5 Vattentornet

50

B6 Åsgatan

20

B7 Hunden

30

B8 Claestorpsvägen

150

B9 Värmbolsvägen

50

B10 Luvsjön
Övrigt
Summa

80
50

150

300

120

695

750

Period 1

Period 2

Period 3

385

1335

1510

Totalt: 1565 bostäder (Utrymme ÖP 2600)

Totalt ÖP staden
Alla områden
Summa

Totalt: 3230 bostäder (Utrymme ÖP 3800)
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Plankarta verksamheter från ÖP 2030 – del staden

SV1 Katrineholms logistikcentrum

SV3 Kerstinboda

Nya verksamheter har tillkommit inom området,
både inom befintlig detaljplan samt i en ny
detaljplan för den västra delen av området.

Befintlig och pågående verksamhet. För delar av
området pågår ett planarbete i syfte att ta fram
ytterligare mark för verksamheter/industri.

Cirka 40 hektar planlagd mark för verksamheter
inom ÖP period 1.

Cirka 10 hektar planlagd mark för verksamheter
inom ÖP period 2.

SV2 Vika återvinningscentral

SV4 Västra infarten

Befintlig och pågående verksamhet.

Befintlig och pågående verksamhet. Området har
inte planlagts för någon ytterligare verksamhet.
Områdets avgränsning mot öster bör ses över i
kommande ÖP med tanke på närheten till
planerat området för bostäder vid Luvsjön - etapp
4.

SV5 Södra järnvägsinfarten
Befintlig och pågående verksamhet.
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SV6 Täktområde
Befintlig och pågående verksamhet.

SV7 Reningsverket Rosenholm
Befintlig och pågående verksamhet.

MV1 Lövåsen
Befintlig och pågående verksamhet.

MV2 Östra infarten
Delar av området omfattas av ett
detaljplanearbete för att möjliggöra för nya
verksamheter.
Cirka 10 hektar planlagd mark för verksamheter
inom ÖP period 2.

MV3 Energipark och räddningstjänst
Befintlig och pågående verksamhet. Ett uppdrag
finns för en detaljplan för energiparken i syfte att
utreda möjligheterna för verksamheten att
utvecklas.
En ny brandstation har byggts under ÖP period 1.

MV4 Vingåkersvägen
Befintlig och pågående verksamhet.

MV5 Södra industriområdet
Befintliga industrilokaler omfattas av
detaljplanearbete i syfte att möjliggöra för annan
typ av verksamhet i byggnaderna. För den
utökning av området som föreslås söderut pågår
inget planarbete i dagsläget.

MV6 Eriksbergsvägen
Befintlig och pågående verksamhet.

MV7 Infarten från Nyköping
Befintlig och pågående verksamhet.

MV8 Infarten från Nyköping
Befintlig och pågående verksamhet.
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ÖP 2030 – del landsbygd
Bie
I Bie finns fortfarande lediga tomter och planreserv för ytterligare tomter. Det utpekade utvecklingsområdet
i ÖP-landsbygd har inte planlagts.

Björkvik
I Björkvik finns fortfarande lediga tomter och planreserv för ytterligare tomter. De utpekade
utvecklingsområdena i ÖP-landsbygd har ej planlagts. Utpekat LIS-område vid Yngaren kan bli aktuellt för
planläggning inom period 2.

Forssjö
Sedan ÖP-landsbygd antogs har det utpekade utvecklingsområdet vid Forssjösjön planlagts för bostäder.
Här finns cirka 30 lediga tomter. Det har även tillkommit cirka 6 tomter och cirka 12 lägenheter vid
Forssjökvarn. Bruksgården har omvandlats till cirka 20 lägenheter. För fortsatt arbete bör
utbyggnadsområdet som är utpekat på lång sikt utredas vidare.

Sköldinge
I Sköldinge finns fortfarande lediga tomter och planreserv för ytterligare tomter. De utpekade
utvecklingsområdena i ÖP-landsbygd har inte planlagts.

Strängstorp
I Strängstorp finns inga lediga tomter i dagsläget. Ett planarbete pågår för del av det utpekade
utvecklingsområdet i ÖP-landsbygd, vilket kommer att omfatta cirka 20 nya tomter.

Strångsjö
I Strångsjö finns fortfarande lediga tomter. De utpekade utvecklingsområdena i ÖP-landsbygd har inte
planlagts.

Valla
I Valla finns fortfarande lediga tomter och planreserv för ytterligare tomter. De utpekade
utvecklingsområdena i ÖP-landsbygd har inte planlagts.

Äsköping
I Äsköping finns fortfarande lediga tomter och planreserv för ytterligare tomter. Det utpekade
utvecklingsområdet i ÖP-landsbygd har inte planlagts.

LIS-områden
LIS-området vid Mörkhulta har detaljplanelagts sen ÖP-landsbygd antogs. Området omfattar cirka 12 tomter
vid Tisnaren/Tislången. För övriga LIS-områden finns inga planuppdrag.
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Sammanfattning landsbygd
På landsbygden har cirka 60 nybyggnationer skett sedan 2016 exklusive omvandling av fritidshus till
permanentboende. Vi uppskattar att cirka 10 fritidsbostäder har omvandlats till permanenta bostäder, dock
utan egentliga underlag för det. I Forssjö har cirka 30 lägenheter tillkommit.
Uppskattningsvis har totalt 100 bostäder tillkommit på landsbygden inräknat våra tätorter sedan 2016.
Utbyggnadstakten går inte i linje med översiktsplanens mål om cirka 100 bostäder/år på landsbygden.
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Förslag till ändring av ägardirektiv för Sörmland Vatten
och Avfall AB
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föreslagna revideringar i ägardirektiv för
Sörmland Vatten och Avfall AB.
2. Kommunstyrelsen uppdras att i samråd med bolaget och övriga ägarkommuner
utreda om ett eventuellt tillförande av ett tillägg i direktiven med att bolaget ska
bedriva arbetet utifrån agenda 2030.

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av den nya säkerhetsskyddslagen (2018:585) föreslås ett tillägg i befintligt
ägardirektiv för Sörmland Vatten och Avfall AB. Ändringen tar sikte på att belysa ansvaret
för bolaget inom ramen för arbetet med säkerhetsskydd. Vidare ska bolaget ingå i
totalförsvar som ägarkommunerna samordnar och i samråd med kommunerna få
säkerhetsklassning av berörda tjänster inom kommunen, politiker och tjänstemän samt
IT.
Ärendet har beretts av kommunjuristerna i Vingåker, Flen och Katrineholm samt med
synpunkter från Sörmland Vatten och Avfall AB.

Ärendets handlingar



Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-18
Förslag till ägardirektiv för Sörmland Vatten och Avfall AB

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C), Göran Dahlström
(S), Thomas Selig (V), Johan Söderberg (S), Ulrica Truedsson (S), Anneli Hedberg (S) samt
kommunjuristen Kajsa Aldstedt.
Förslag och yrkande
Anneli Hedberg (S) yrkar att följande ska tilläggas:
Kommunstyrelsen uppdras att i samråd med bolaget och övriga ägarkommuner utreda
om ett eventuellt tillförande av ett tillägg i direktiven med att bolaget ska bedriva arbetet
utifrån agenda 2030.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning ställer ordförande proposition på
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut med Anneli Hedbergs (S)
tilläggsyrkande. Han finner att styrelsen biträder detta.
_________________
Beslutet skickas till:
Akten
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Datum

Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen

2019-10-18

KS/2019:314 - 105

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Stöd Samordning
Kajsa Aldstedt

Kommunstyrelsen

Förslag till ändring av ägardirektiv för Sörmland Vatten
AB
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås föreslå kommunfullmäktige att godkänna föreslagna
revideringar i ägardirektiv för Sörmland vatten AB.

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av den nya säkerhetsskyddslagen (2018:585) föreslås ett tillägg i befintligt
ägardirektiv för Sörmland Vatten AB. Ändringen tar sikte på att belysa ansvaret för
bolaget inom ramen för arbetet med säkerhetsskydd. Vidare ska bolaget ingå i
totalförsvar som ägarkommunerna samordnar och i samråd med kommunerna få
säkerhetsklassning av berörda tjänster inom kommunen, politiker och tjänstemän samt
IT.
Ärendet har beretts av kommunjuristerna i Vingåker, Flen och Katrineholm samt med
synpunkter från Sörmland Vatten AB.

Ärendets handlingar



Förslag till ägardirektiv för Sörmland Vatten AB
Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen 2019-10-15

Kajsa Aldstedt
Kommunjurist

Beslutet skickas till:
Katrineholms Vatten och Avfall AB
Sörmland Vatten AB
Flens kommun
Vingåkers kommun
Akt

KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress:
Telefon:
E-post:Kajsa.Aldstedt@katrineholm.se
Telefax:

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se
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Ägardirektiv för Sörmland
Vatten och Avfall AB
Katrineholms kommuns författningssamling
(KFS nr 5.20)
Kommunstyrelsen 2019-10-30, § 175

katrineholm.se

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

Senast ändrad av kommunfullmäktige,bolagsstämma
Utfärdade och fastställda av kommunfullmäktige i
Flens kommun 2015-04-28, § 54
Katrineholms kommun 2015-05-18, § 142
Vingåkers kommun 2015-04-20, § 33
Antagna vid bolagsstämma 201X-xx-xx (ska antas årligen på bolagsstämma)

Giltighet
Gäller från och med 20xx-xx-xx
Gäller till och med 20xx-xx-xx

Förvaltarskap1
Inom XXX:s ansvarsområde

Kategori
(ange en av följande)


Författningssamling



Inriktningsdokument



Anvisningsdokument

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 (7)

412

Innehåll
Beslutshistorik........................................................................................................................................2
Senast ändrad av kommunfullmäktige,bolagsstämma ....................................................................2
Giltighet ...................................................................................................................................................2
Förvaltarskap..........................................................................................................................................2
Kategori ...................................................................................................................................................2
Uppföljning .............................................................................................................................................2

Ägardirektiv för Sörmland Vatten och Avfall AB........................................4
1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen ...........................................4
2. Kommunernas insyn och ledningsfunktion ................................................................4
3. Ändamål med bolagets verksamhet.............................................................................4
4. Grundläggande principer för bolagets verksamhet ...................................................5
5. Underställningsplikt .......................................................................................................5
6. Budget och handlingsprogram .....................................................................................6
7. Kapitalförvaltning............................................................................................................6
8. Årsredovisning ................................................................................................................6
9. Informationsskyldighet ..................................................................................................6
10. Ägardialog......................................................................................................................6
11. Arkivfrågor .....................................................................................................................7
12. Instruktion för verkställande direktör........................................................................7
13. Arbetsordning för styrelsen ........................................................................................7
14. Revision..........................................................................................................................7
15. Lekmannarevisionens granskningsrapport...............................................................7

3 (7)

413

Ägardirektiv för Sörmland Vatten och Avfall AB
1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen
Bolaget ägs indirekt, genom Katrineholm Vatten och Avfall AB, Flen Vatten och Avfall AB och
Vingåkers Vatten och Avfall AB, tillsammans av Katrineholms, Flens och Vingåkers kommuner
och är en del av kommunernas verksamhet.
Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa utfärdade direktiv
förutsatt att de inte står i strid med tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag
eller författning.
Förutom av lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till
kommunerna genom:
a)
bolagsordning
b) aktieägaravtal
c)
dessa ägardirektiv
d) av respektive fullmäktige eller kommunstyrelse utfärdade särskilda direktiv beträffande
verksamheten i den egna kommunen
e)
förekommande avtal mellan kommunerna och bolaget
f)
uppdrags- och samarbetsavtal
I händelse av bristande överensstämmelse mellan de i föregående stycke angivna dokumenten,
ska dokumenten tillämpas med företräde i angiven ordning.

2. Kommunernas insyn och ledningsfunktion
Bolagets verksamhet står under uppsikt av respektive kommuns kommunstyrelse via ägarbolag.
Kommunstyrelsen i respektive kommun utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget.
Kommunstyrelsen i respektive kommun ska ges den information och tillställas de handlingar
som den begär.
Respektive kommunstyrelses granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet omfattar inte
handling eller förhållande för vilket gäller sekretess enligt lag.
Bolaget erinras om att kommunstyrelsen i respektive kommun enligt kommunallagen har att
fatta årliga beslut i samband med att bokslutet behandlas huruvida verksamheten varit förenlig
med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.

3. Ändamål med bolagets verksamhet
Bolagets verksamhet regleras främst av bolagsordning, aktieägaravtal och uppdrags- och
samarbetsavtal och får inte bedriva verksamhet som inte är förenlig med dessa. Bolaget får inte
bedriva spekulativ verksamhet eller verksamhet som inte är förenlig med den kommunala
kompetensen.
Kommunernas syfte med att driva verksamheten tillsammans i bolagsform är att säkerställa
kompetensförsörjning, åstadkomma effektivitetsvinster till gagn för ägarna och de som utnyttjar
bolagets tjänster samt säkerställa en långsiktigt effektiv och kundorienterad verksamhet, som
bättre möter framtidens krav och behov än vad var och en av kommunerna klarar.
Bolaget ska vidare;
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i all verksamhet agera miljömedvetet och serviceinriktat,
planera långsiktigt med ekonomisk framförhållning,
ha en god ekonomisk hushållning och en effektiv verksamhet,
ansvara för att ta fram förslag på taxekonstruktioner samt renhållningsordning
(föreskrifter och avfallsplan),
bidra till att kommunerna har en aktuell VA planering enligt anvisningar utgivna av Havoch vattenmyndigheten,
samordna budget och verksamhetsplanering så att de är förenliga med kommunernas
processer i projekt där både kommunen och bolaget tillsätter resurser,
ansvara för att identifiera behov av avtal mellan bolag och kommuner i frågor av
gemensamt intresse,
verka för att regional samverkan utvecklas,
arbeta för att kommunerna uppnår nationella, regionala och lokala miljömål inom bolagets
ansvarsområden,

Bolaget ska vidare
-

ha en organisation som tar hänsyn till säkerhetsskyddslagen(2018:585)
ha en organisation som har förmåga och uthållighet och upprätthålla samhällsviktig verksamhet i
samarbete med kommunerna
ingå i totalförsvar som ägarkommunerna samordnar
genomföra säkerhetsklassade upphandlingar där lagen så kräver
enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) arbeta med säkerhetsintervjuer och klassning av personal
inom Svaab, i samråd med kommunerna få säkerhetsklassning av berörda tjänster inom kommunen,
politiker och tjänstemän samt IT.

Bolaget ska ha en affärsplan till stöd för styrelsen och VD att utveckla och förvalta bolaget
utifrån ägarnas krav och förväntningar.

4. Grundläggande principer för bolagets verksamhet
Ansvaret för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter åvilar enligt
aktiebolagslagen bolagets styrelse.
Styrelsen har att fortlöpande se över och anpassa organisationen så att den på bästa sätt ska
stödja bolagets ändamål.
Styrelsen ska ansvara för att styrelseledamöterna erhåller erforderlig utbildning för uppdraget.
Styrelsen ska årligen utvärdera sitt eget arbete.
Styrelsen ska årligen utvärdera verkställande direktörens insatser, varvid endast styrelsens
ledamöter ska närvara.

5. Underställningsplikt
Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten
som är av principiellt beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.
Kommunfullmäktiges godkännande ska inhämtas såvitt avser:
a) bildande och förvärv samt avyttring av hel- eller delägt dotterbolag,
b) planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet,
c) köp, försäljning och/eller större investeringar i bolagets anläggningar2 (> 150 prisbasbelopp)

2

Kopplat till objekt
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d) övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt.
Vid olika mening i bolagets styrelse om en fråga är av principiell beskaffenhet eller av större vikt
ska beslut fattas av kommunfullmäktige.
I bolagsordningen anges beslut som ska fattas av bolagsstämman. I aktieägaravtalet anges
beslut som kräver enighet bland samtliga styrelseledamöter.

6. Budget och handlingsprogram
Bolaget ska årligen fastställa handlingsprogram för de närmaste tre räkenskapsåren, varav det
första fastställs i form av en budget. Handlingsprogram och budget ska delges respektive
kommunstyrelse senast under september månad året före budgetåret om inte annat
överenskommes.

7. Kapitalförvaltning
Styrelsen ska tillse att bolagets medelsförvaltning sker på ett effektivt sätt och med
tillfredsställande säkerhet.

8. Årsredovisning
Bolaget ska årligen, senast före utgången av februari månad eller gällande tidplan,
tillhandahålla det underlag som krävs för upprättandet av respektive kommunkoncerns
årsredovisning.
Uttalandet i redovisningens förvaltningsberättelse ska vara så utformat att det kan läggas till
grund för lekmannarevisorernas granskning liksom kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt
kommunallagen (6 kap § 1 och 1a).
I årsredovisningen ska dessutom uppföljning av affärsplan redovisas i relevanta delar till stöd
för återkoppling och information till kommun och allmänhet.

9. Informationsskyldighet
Bolaget ska hålla respektive kommun väl informerad om sin verksamhet. Denna information
ska lämnas i form av budget för kommande år enligt punkt 6 ovan, dels ekonomisk och
verksamhetsmässig uppföljning relaterad till innevarande års budgeterade verksamhet.
Bolaget ska hålla respektive kommun väl informerad om sin verksamhet. Denna information
ska lämnas i form av budget för kommande år enligt punkt 6 ovan, dels ekonomisk och
verksamhetsmässig uppföljning relaterad till innevarande års budgeterade verksamhet.
Det åligger vidare bolaget att till respektive kommunstyrelse snarast översända:
a)
b)
c)
d)
e)

protokoll från bolagsstämma
protokoll från styrelsesammanträde
bolagets årsredovisning
revisionsberättelse
granskningsrapport

10. Ägardialog
Bolaget ska träffa alla delägares kommunledningar minst en gång per år där frågor av
strategiskt och gemensamt intresse behandlas. Vid dessa möten ska bolaget redovisa
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uppföljning och planerade insatser med anledning av ägardirektiv och affärsplan samt
ekonomisk uppföljning. Redovisning av jämförelser med branschen i övrigt av nyckeltal och
taxor ska ske vid ett tillfälle per år. Bolaget är ansvarig för dess genomförande.
Bolaget ska vidare kontinuerligt medverka vid möten med alla kommuners ansvariga
tjänstemän i syfte att underlätta planering och genomförande av projekt i frågor av gemensamt
och kommunövergripande intresse.

11. Arkivfrågor
Allmänna handlingar ska förvaras enligt fastställd arkivbildningsplan. Bolaget omfattas av
Katrineholms kommuns arkivreglemente och ska tillämpa den för kommunen vid var tid
gällande taxan för utlämnande av allmänna handlingar.

12. Instruktion för verkställande direktör
Styrelsen har enligt aktiebolagslagen att meddela riktlinjer och anvisningar för verkställande
direktörens handhavande av den löpande förvaltningen. Sådana riktlinjer och anvisningar ska
utformas skriftligt i instruktion till verkställande direktören. Styrelsen ska tillse att instruktionen
omprövas mot bakgrund av ändrade förhållanden och vunna erfarenheter.
I instruktionen ska anges de inom bolaget förekommande ärenden som med hänsyn till arten
och omfattningen av bolagets verksamhet är att hänföra till löpande förvaltning och således ska
omfattas av verkställande direktörens kompetens.
I instruktionen ska anges i vilken omfattning verkställande direktören, för styrelsen ska anmäla
beslut han fattat. De sålunda anmälda besluten ska upptas i styrelseprotokoll.

13. Arbetsordning för styrelsen
Styrelsen ska enligt aktiebolagslagen årligen fastställa en skriftlig arbetsordning. I
arbetsordningen ska anges hur arbetet ska fördelas mellan styrelsens ledamöter och hur ofta
styrelsen ska sammanträda.

14. Revision
Bolagets revisorer ska, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, mot bakgrund av det kommunala
syftet med bolagets verksamhet, pröva huruvida denna utövats på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synvinkel tillfredsställande sätt. Revisionsrapporten ska innehålla uttalande om hur
denna prövning utfallit samt om bolagets utveckling mot bakgrund av uppställda mål.
Bolagets lekmannarevisorer ska, mot bakgrund av det kommunala ändamålet med bolagets
verksamhet, pröva huruvida denna utövats på ett ändamålsenligt sätt. Bestämmelser om
innehållet och den tidpunkt då lekmannarevisorns granskningsrapport ska lämnas till bolagets
styrelse återfinns i aktiebolagslagen.

15. Lekmannarevisionens granskningsrapport
Det åligger lekmannarevisionen att i årligen i sin granskningsrapport yttra sig om huruvida
bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen och
i detta ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten.
Lekmannarevisionen ska snarast uppmärksamma kommunstyrelserna på om bolaget brister i
de avseenden som omnämns i första stycket.
_________________
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Revidering av inriktningsdokument - En god hälsa för
alla barn och ungdomar i Katrineholms kommun
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta revideringarna av inriktningsdokumentet En god
hälsa för alla barn och ungdomar i Katrineholms kommun – utmaningar 2020-2022.

Sammanfattning av ärendet
Giltighetstiden för inriktningsdokumentet En god hälsa för alla barn och unga i
Katrineholms kommun - utmaningar 2017-2019 löper ut vid årsskiftet och i och med detta
har en översyn av dokumentet gjorts.
Ärendet har sänts ut på remiss till samtliga förvaltningar. Utefter inkomna yttranden har
revideringar gjorts vilka lämnades över till folkhälsoutskottet för beslut.
Folkhälsoutskottet beslutade den 9 oktober 2019 § 19 att ställa sig bakom förslaget till En
god hälsa för alla barn och ungdomar i Katrineholms kommun – utmaningar 2020-2022 och
överlämna det till kommunstyrelsen för hantering.

Ärendets handlingar
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-10-14
Protokollsutdrag folkhälsoutskottet, 2019-10-09, § 19
Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen, 2019-10-02
Förslag – Inriktningsdokument En god hälsa för alla barn och ungdomar i Katrineholms
kommun – utmaningar 2020-2022
 Nu gällande – Inriktningsdokument En god hälsa för alla barn och ungdomar i
Katrineholms kommun – utmaningar 2017-2019
_________________





Beslutet skickas till:
Akten
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TJÄNSTESKRIVELSE
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Datum

Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen

2019-10-14

KS/2019:289 - 000

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Nämndadministration
Emma Fälth

Kommunstyrelsen

Revidering av inriktningsdokument - En god hälsa för
alla barn och ungdomar i Katrineholms kommun
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta revideringarna av
inriktningsdokumentet En god hälsa för alla barn och ungdomar i Katrineholms kommun –
utmaningar 2020-2022.

Sammanfattning av ärendet
Giltighetstiden för inriktningsdokumentet En god hälsa för alla barn och unga i
Katrineholms kommun - utmaningar 2017-2019 löper ut vid årsskiftet och i och med detta
har en översyn av dokumentet gjorts.
Ärendet har sänts ut på remiss till samtliga förvaltningar. Utefter inkomna yttranden har
revideringar gjorts vilka lämnades över till folkhälsoutskottet för beslut.
Folkhälsoutskottet beslutade den 9 oktober 2019 § 19 att ställa sig bakom förslaget till En
god hälsa för alla barn och ungdomar i Katrineholms kommun – utmaningar 2020-2022 och
överlämna det till kommunstyrelsen för hantering.

Ärendets handlingar





Protokollsutdrag folkhälsoutskottet, 2019-10-09, § 19
Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen, 2019-10-02
Förslag – Inriktningsdokument En god hälsa för alla barn och ungdomar i Katrineholms
kommun – utmaningar 2020-2022
Nu gällande – Inriktningsdokument En god hälsa för alla barn och ungdomar i
Katrineholms kommun – utmaningar 2017-2019

Emma Fälth
Utredare

Beslutet skickas till:
Samtliga förvaltningar
Akt

LIX: 54
KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress:
Telefon: 0150 - 570 15
E-post:emma.falth@katrineholm.se
Telefax:

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se

PROTOKOLLSUTDRAG
Folkhälsoutskottet

§ 19
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Sammanträdesdatum

Sida

2019-10-09

1 (1)

KS/2019:289 000

Revidering av inriktningsdokument - En god hälsa för
alla barn och ungdomar i Katrineholms kommun
Folkhälsoutskottets beslut
Folkhälsoutskottet ställer sig bakom förslaget ”En god hälsa för alla barn och ungdomar i
Katrineholms kommun – utmaningar 2020 – 2022” och överlämnar det till
kommunstyrelsen för vidare hantering.

Sammanfattning av ärendet
Giltighetstiden för inriktningsdokumentet En god hälsa för alla barn och unga i
Katrineholms kommun löper ut vid årsskiftet och i och med detta har en översyn av
dokumentet gjorts.
Ärendet har sänts ut på remiss till samtliga förvaltningar. Utefter inkomna yttranden har
revideringar gjorts vilka nu överlämnas till folkhälsoutskottet för beslut.

Överläggning
Under folkhälsoutskottets överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S) , Inger Fredriksson
(C) och Ulrica Truedsson (S).

Ärendets handlingar
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2019-10-02
Förslag till revidering av inriktningsdokumentet En god hälsa för alla barn och unga i
Katrineholms kommun
_________________



Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Akt
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunledningsförvaltningen

1 (2)

Datum

Vår beteckning

2019-10-02

KS/2019:289 - 000

Ert datum

Er beteckning

Nämndadministration
Vår handläggare

Emma Fälth

Folkhälsoutskottet

Revidering av inriktningsdokument - En god hälsa för
alla barn och ungdomar i Katrineholms kommun
Förvaltningens förslag till beslut
Folkhälsoutskottet ställer sig bakom förslaget ”En god hälsa för alla barn och ungdomar i
Katrineholms kommun – utmaningar 2020 – 2022” och överlämnar det till
kommunstyrelsen för vidare hantering.

Sammanfattning av ärendet
Giltighetstiden för inriktningsdokumentet En god hälsa för alla barn och unga i
Katrineholms kommun löper ut vid årsskiftet och i och med detta har en översyn av
dokumentet gjorts.
Ärendet har sänts ut på remiss till samtliga förvaltningar. Utefter inkomna yttranden har
revideringar gjorts vilka nu överlämnas till folkhälsoutskottet för beslut.

Ärendets handlingar


Förslag till revidering av inriktningsdokumentet En god hälsa för alla barn och unga i
Katrineholms kommun

Ärendebeskrivning
Sammanställning över inkomna yttranden:
Bildningsnämnden instämmer i tillägget kring ANDTS.
Bygg- och miljönämnden har inga synpunkter på förslaget.
Kulturnämnden har inlämnat följande förslag på ändringar:
 Dokumentet följer inte Katrineholms kommuns grafiska profil vilket dokumentet bör.
Svar: Dokumentet har lagts in i ny mall som följer den grafiska profilen.
 FNs barnkonvention blir från och med 1 januari 2020 lag och samtliga förvaltningar har i
uppdrag att arbeta utifrån denna. Eftersom det också nämns i kommunplanen så menar
kulturnämnden att följande mening bör skrivas in i dokumentet: ”Allt arbete rörande barn
och ungdomars hälsa i Katrineholms kommun sker utifrån FNs barnkonvention”.
Svar: Hänvisning till FN:s barnkonvention finns i tillhörande kunskapsunderlag
 Lyckliga gatornas verksamhet är en central del för att främja barn och ungas lika villkor
vad gäller tillgång till en aktiv och trygg fritid. Den kan således ses som en främjande
faktor för att motverka de utmaningar som finns rörande barn och ungdomars hälsa i
Katrineholm. Därför menar kulturnämnden att det bör skrivas in i dokumentet att det är
viktigt att Lyckliga gatornas verksamhet fortsätter att utvecklas inom kommunen i den
lista som finns med främjande åtgärder. ’
Svar: Då Lyckliga Gatorna är en aktivitet för att hantera utmaningarna står detta inte
med i dokumentet.

KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress:
Telefon: 0150 - 570 15
E-post:emma.falth@katrineholm.se
Telefax:

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se
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Tjänsteskrivelse
Kommunledningsförvaltningen
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Datum

Vår beteckning

2019-10-02

KS/2019:289 - 000

Nämndadministration

I Katrineholms kommun ska vi använda oss av klarspråk i kommunikationen
(https://katrineholm.spintr.me/wikis/klarsprak/lar-dig-att-skriva-klarsprak). Med detta i
åtanke så behöver dokumentet ses över i helhet. Utmaningarna är skrivna på ett sådant
sätt att det är svårt att se vad som åsyftas och de är svåra att särskilja från de främjande
åtgärderna. Texten innehåller också syftningsfel som gör att den är svårläst. För att
ytterligare underlätta läsningen av dokumentet kan utmaningarna med fördel kopplas
samman med främjande faktorer för respektive utmaning.
Svar: Texten har reviderats och blivit tydligare.
Service- och teknikförvaltningen har inget att erinra mot förslaget.
Socialnämnden ställer sig bakom förslaget.
Viadidaktnämnden har inga synpunkter på förslaget.
Vård - och omsorgsnämnden har inga synpunkter på förslaget.


Emma Fälth
Utredare

Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Akt
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En god hälsa för alla barn
och ungdomar i
Katrineholms kommun
- Utmaningar 2020-2022
Övergripande inriktningsdokument
-

Kommunstyrelsen 2019-10-30, § 174

katrineholm.se

Styrdokument
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Dokumentinformation
Beslutshistorik
Antagen av Kommunfullmäktige 20xx-xx-xx § xx

Giltighet
Gäller från och med 2020-01-01
Gäller till och med 2022-12-31

Förvaltarskap1
Inom Kommunstyrelsens ansvarsområde

Kategori


Inriktningsdokument

Uppföljning
Hur: Nämnderna och förvaltningarna uppdras att årligen redovisa genomförda åtaganden och
aktiviteter i verksamhetsberättelse och årsredovisning.
När: Årligen i samband med bokslut.

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 (5)

424

Innehåll
Beslutshistorik........................................................................................................................................2
Giltighet ...................................................................................................................................................2
Förvaltarskap..........................................................................................................................................2
Kategori ...................................................................................................................................................2
Uppföljning .............................................................................................................................................2

En god hälsa för alla barn och ungdomar i Katrineholms
kommun – utmaningar 2020-2022................................................................4
Utmaningar för år 2020-2022............................................................................................4
Kunskapsunderlag ..............................................................................................................5

3 (5)

425

En god hälsa för alla barn och
ungdomar i Katrineholms
kommun – utmaningar 20202022
Folkhälsoutskottet har identifierat utmaningar för området barn och ungas
hälsa. Utmaningarna är förtydliganden av gällande kommunplans
målområden, ur ett folkhälsoperspektiv.
Kommunens nämnder uppdras att inom ramen för sitt uppdrag bryta ner
utmaningarna till åtaganden på nämndnivå och aktiviteter på
verksamhetsnivå.
Det är ingen nämnd som ensam ansvarar för att arbeta med utmaningarna.
Arbetet måste ske av flera nämnder, var för sig och i samverkan. Det
samma gäller på verksamhetsnivå.
Utmaningar för år 2020-2022
Det valda fokusområdet, barn och ungas hälsa, är ett val utifrån kunskaper om sociala
investeringar. Det finns en medvetenhet om att det ofta lönar sig, både mänskligt och
ekonomiskt, att ge rätt stöd i rätt tid. Sambandet mellan tidiga insatser och goda livsvillkor är
kända. Genom tidiga och förebyggande insatser kan långsiktiga effekter uppnås. Detta minskar
utanförskapet, såväl det sociala som det ekonomiska, samt motverkar framtida kostnader.
Identifierade utmaningar för fokusområdet barn och ungas hälsa:










Minska barnfattigdomen
Förbättrad psykisk hälsa
Förbättrad fysisk hälsa
Goda förutsättningar för att nå behörighet till gymnasieskola och vidare studier
Upplevd Trygghet (i hemmet, i skolan och på fritiden)
Möjlighet till arbete
Jämställdhet
Integration
Färre barn och unga ska utsättas för risk att skadas till följd av eget eller andras bruk av alkohol,
narkotika, doping, tobak och spel om pengar (ANDTS).

Utmaningarna kan hanteras med hjälp av




Trygg och lärorik förskola
Anpassad grundskola och gymnasieskola utifrån varje elevs förutsättningar och behov
Goda möjligheter till kultur, idrott och fritid
4 (5)
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God samverkan mellan kommunala förvaltningar, andra myndigheter samt civilsamhället med
individen i fokus
Att skapa förutsättningar för goda levnadsvanor
Att aktivt arbeta förebyggande med ANDTS (alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om
pengar)
Att förutsättningar skapas för delaktighet och inflytande

Kunskapsunderlag
För mer information om folkhälsa och folkhälsoarbete liksom tillgänglighet och
tillgänglighetsarbete, se kunskapsunderlaget: Kunskapsunderlag: En god hälsa för alla i
Katrineholms kommun – utmaningar 2020-2022, som finns på Katrineholms kommuns
webbsida.
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Styrdokument

En god hälsa för alla
barn och ungdomar i
Katrineholms kommun
– utmaningar 20172019
Övergripande inriktningsdokument

Antagen av kommunfullmäktige 2016-12-19, § 192
Giltighetstid från 2017-01-01 – 2019-12-31
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EN GOD HÄLSA FÖR ALLA BARN OCH
UNGDOMAR I KATRINEHOLMS KOMMUN –
UTMANINGAR 2017-2019
Styrdokument Övergripande inriktningsdokument
Datum

2017-01-01-2019-12-31

Beslutshistorik
Beslutad i kommunfullmäktige 2016-12-19, § 192
Gäller från 2017-01-01
Ändring av kommunfullmäktige
Förvaltarskap1
-

Inom kommunstyrelsens ansvarsområde

Uppföljning
Hur:

Nämnderna och förvaltningarna uppdras att årligen redovisa
genomförda åtaganden och aktiviteter i verksamhetsberättelse och
årsredovisning. Kommunledningsförvaltningen ansvarar för att
göra en sammanställning av redovisade åtaganden och aktiviteter.
Uppföljningen ska presenteras för kommunstyrelsen.

När:

Årligen i samband med bokslut

1

-

Förvaltarskapet innebär ansvar för att
dokumentet efterlevs
är tillgängligt
följa eventuellt ändrade förutsättningar för dokumentet
dokumentet följs upp och revideras
dokumentet är aktuellt och uppdaterat
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EN GOD HÄLSA FÖR ALLA BARN OCH
UNGDOMAR I KATRINEHOLMS KOMMUN –
UTMANINGAR 2017-2019
Styrdokument Övergripande inriktningsdokument
Datum

2017-01-01-2019-12-31

En god hälsa för alla barn och ungdomar i
Katrineholms kommun – utmaningar 2017-2019
Folkhälsoutskottet har under 2016 tagit fram utmaningar för området
barn och ungas hälsa. Utmaningarna är förtydliganden av gällande
kommunplans målområden, ur ett folkhälsoperspektiv.
Kommunens nämnder uppdras att inom ramen för sitt uppdrag bryta
ner utmaningarna till åtaganden på nämndnivå och aktiviteter på
verksamhetsnivå. Utmaningarna gäller för alla barn och ungdomar med
hänsyn taget till gällande diskrimineringsgrunder.
Det är ingen nämnd som ensam ansvarar för att förverkliga utmaningarna.
Arbetet måste ske av flera nämnder, var för sig och i samverkan. Det samma
gäller på verksamhetsnivå.
Utmaningar för år 2017-2019
Det valda fokusområdet, barn och ungas hälsa, är ett val utifrån kunskaper om
sociala investeringar. Det finns en medvetenhet om att det ofta lönar sig, både
mänskligt och ekonomiskt, att ge rätt stöd i rätt tid. Sambandet mellan tidiga
insatser och goda livsvillkor är kända. Genom tidiga och förebyggande insatser
kan långsiktiga effekter uppnås. Detta minskar utanförskapet, såväl det sociala
som det ekonomiska, samt motverkar framtida kostnader. Identifierade
utmaningar för fokusområdet barn och ungas hälsa:









Minskad barnfattigdom
Förbättrad psykisk hälsa
Förbättrad fysisk hälsa
Goda förutsättningar för att nå behörighet till gymnasieskola och vidare
studier
Upplevd Trygghet (i hemmet, i skolan och på fritiden)
Möjlighet till arbete
Jämställdhet
Integration
Detta nås bland annat genom





Trygg och lärorik förskola
Anpassad grundskola och gymnasieskola utifrån varje elevs förutsättningar
och behov
Goda möjligheter till kultur, idrott och fritid
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EN GOD HÄLSA FÖR ALLA BARN OCH
UNGDOMAR I KATRINEHOLMS KOMMUN –
UTMANINGAR 2017-2019
Styrdokument Övergripande inriktningsdokument
Datum

2017-01-01-2019-12-31






God samverkan mellan kommunala förvaltningar, andra myndigheter samt
civilsamhället med individen i fokus
Förutsättningar för goda levnadsvanor
Aktivt arbete med ANDT (alkohol, narkotika, doping, tobak)
Delaktighet och inflytande

Kunskapsunderlag
För mer information om bland annat vad folkhälsa och folkhälsoarbete liksom
tillgänglighet och tillgänglighetsarbete är kan du ta del av följande
kunskapsunderlag:
1. Begreppsförklaringar
2. Faktorer som påverkar hälsan
3. Tvärsektoriellt arbete
4. Hänvisningar till hemsidor, lagar, styrdokument, propositioner och
publikationer
_____________________

PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen

§ 197
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Sammanträdesdatum

Sida

2019-11-27

1 (1)

KS/2019:375 003

Förlängning av giltighetstid för Arkivreglemente med
tillämpningsföreskrifter
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att förlänga giltighetstiden för Arkivreglemente med
tillämpningsföreskrifter fram till och med 2020-12-31.

Sammanfattning av ärendet
Giltighetstiden för Arkivreglemente med tillämpningsföreskrifter går ut den sista
december 2019 och därför ses nu dokumentet över. Den enda förändringar som är gjord
är att den är anpassad till Katrineholms kommuns nya grafiska profil. Inga övriga
revideringar föreslås vid denna översyn.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-11-11
 Arkivreglemente med tillämpningsföreskrifter
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

432

TJÄNSTESKRIVELSE

1 (1)

Datum

Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen

2019-11-11

KS/2019:375 - 003

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Nämndadministration
Emma Fälth

Kommunstyrelsen

Förlängning av giltighetstid för Arkivreglemente med
tillämpningsföreskrifter
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förlänga giltighetstiden för
Arkivreglemente med tillämpningsföreskrifter fram till och med 2020-12-31.

Sammanfattning av ärendet
Giltighetstiden för Arkivreglemente med tillämpningsföreskrifter går ut den sista
december 2019 och därför ses nu dokumentet över. Den enda förändringar som är
gjord är att den är anpassad till Katrineholms kommuns nya grafiska profil. Inga övriga
revideringar föreslås vid denna översyn.

Ärendets handlingar


Arkivreglemente med tillämpningsföreskrifter

Emma Fälth
Utredare

Beslutet skickas till:
Akt

LIX: 52
KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress:
Telefon: 0150 - 570 15
E-post:emma.falth@katrineholm.se
Telefax:

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se
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Arkivreglemente med
tillämpningsföreskrifter
Kommunstyrelsen 2019-11-27, § 197

katrineholm.se

Styrdokument

434

Dokumentinformation
Beslutshistorik

Antagen av Kommunfullmäktige 1992-06-22, § 143

Senast ändrad av kommunfullmäktige
Förlängd 2018-03-19

Giltighet
Gäller från och med 2020-01-01
Gäller till och med 2020-12-31

Förvaltarskap1
Inom kommunledningsförvaltningen ansvarsområde

Kategori


Anvisningsdokument

Uppföljning
Hur: Dokumentet ses över fortlöpnade för att kunna följa upp arkivmässiga och juridiska krav
samt eventuella förändringar i dessa.
När: Årligen

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 (10)
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Arkivreglemente med
tillämpningsföreskrifter
AL: Arkivlagen
Arkivreglemente med tillämpningsföreskrifter
1§
Reglementet gäller för kommunfullmäktige, kommunens myndigheter och övriga kommunala
organ. Med myndigheter avses i reglementet kommunens revisorer, kommunstyrelsen och
övriga nämnder samt andra kommunala organ med självständig ställning.
Reglementet gäller även för aktiebolag, där kommunen utövar ett rättsligt bestämmande
inflytande.

Myndighetens arkivansvar (4 § AL)
2§
Myndigheterna ansvarar själva för att deras arkiv vårdas i enlighet med arkivlagens
bestämmelser och på det sätt som föreskrivs i detta arkivreglemente.
För att myndigheterna ska kunna fullgöra sina arkivuppgifter ska det finnas arkivansvarig och
arkivredogörare. Vid organisations- och verksamhetsförändringar inom myndigheten är
arkivansvarig skyldig att samråda med arkivmyndigheten.

Arkivmyndigheten (7-9 §§ AL)
3§
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet.
Arkivmyndigheten utövar tillsyn över att kommunens myndigheter fullgör sina skyldigheter
beträffande arkivbildningen och dess syften samt över arkivvården i kommunen.
Hos arkivmyndigheten ska finnas ett kommunarkiv.
Kommunarkivet ska vårda hos sig förvarat arkivbestånd samt främja arkivens tillgänglighet och
deras användning i kulturell verksamhet och forskning.
Kommunarkivet kan även omhänderta arkiv från enskilda arkivbildare av lokalhistorisk
betydelse, eftersom sådana arkiv speglar samhället och dess förändringar i lika hög grad som
de kommunala arkiven.
Kommunarkivet ger myndigheterna råd och anvisningar i arkivfrågor samt utfärdar riktlinjer för
arkivhanteringen.

Redovisning av arkiv (6.1- 6.2 § AL)
4§
Varje myndighet ska redovisa sitt arkiv genom information om vilka slag av handlingar som
finns och hur arkivet är organiserat (arkivbeskrivning). Vidare ska en förteckning finnas över de
handlingar som förvaras i myndighetens arkiv (arkivförteckning).
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Varje myndighet ska dessutom upprätta en plan som beskriver myndighetens handlingar och
hur dessa hanteras (dokumenthanteringsplan).
Dessa dokument ska fortlöpande revideras.

Rensning (6.4 § AL)
5§
Handlingar, som inte ska tillhöra arkivet, ska fortlöpande rensas eller på annat sätt avskiljas från
arkivhandlingarna.
Rensningen ska genomföras av person med god kännedom om handlingarnas betydelse för
förståelsen av ärendet, normalt den som har handlagt ärendet. Rensningen bör ske senast i
samband med arkivläggningen.

Bevarande och gallring (10 § AL)
6§
Myndighet beslutar efter samråd med arkivmyndigheten om gallring av handlingar i sitt arkiv,
såvida ej annat följer av lag eller förordning. Arkivmyndigheten kan dock besluta om
gallringsregler för handlingar, som förekommer hos samtliga nämnder, så kallade generella
gallringsbeslut.
Handlingar som gallras ska utan dröjsmål förstöras, i början av varje nytt år.

Överlämnande (9, 14-15 §§ AL)
7§
Arkivmyndigheten övertar arkiv eller delar därav från myndigheterna i enlighet med
överenskommelse eller bestämmelser i arkivlagen eller annan författning.
Annat överlämnande, t ex till myndighet utanför kommunen, kräver stöd av lag eller särskilt
beslut av fullmäktige. Arkivhandlingar får inte överlämnas till privaträttsligt objekt.

Arkivbeständighet och arkivförvaring (5.2 § och 6.3 § AL)
8§
Handlingar, som ska bevaras, ska framställas med material och metoder som garanterar
informationens beständighet. Arkivhandlingar ska alltid förvaras under betryggande former.
Närmare bestämmelser om arkivbeständighet och förvaring meddelas av arkivmyndigheten.

Utlåning
9§
Utlåning av arkivhandlingar ska ske under sådana former att risk för skador eller förluster inte
uppkommer. Kommunala myndigheter får låna handlingar mot kvittens. Dessa ska normalt
återlämnas senast efter en månad. Kommunala handlingar får inte lånas ut till personer som
inte är anställda inom kommunen. För lån av enskilda handlingar krävs kontaktpersoner
och/eller depositionsavtal för respektive förening, företag, person etc.
Förutsättningen för utlåning är att utlämnande ska ske i enlighet med tryckfrihetsförordningens
och sekretesslagens bestämmelser.

_______________________
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Kommentarer och tillämpningsföreskrifter
§1
Kommentar
Med självständig ställning menas att enheten fattar egna beslut. Exempel på en sådan enhet är
överförmyndaren, som saknar en egen nämnd. Fullmäktigeberedningar och nämndutskott
sorterar under fullmäktige respektive nämnd.
Även kommunala bolag är likställda med annan myndighet. Fullmäktige måste genom
bestämmelse i ägardirektiven ta beslutet om att tillämpa reglementet på ett associationsrättsligt
bindande sätt.
§2
Kommentar
Myndigheten behöver en arkivansvarig befattningshavare som har till uppgift att bevaka
arkivfrågorna och som svarar för kontakterna mellan nämnd, personal och arkivmyndighet. Den
som utses till arkivansvarig ska vara medveten om och insatt i sitt ansvarsområde och även
känna till kommunarkivets verksamhet. Hela ansvaret får inte ligga på arkivredogörarna.
Hos stora myndigheter kan funktionen som arkivansvarig behöva förstärkas. Flera personer kan
utses till arkivansvariga, dock måste ansvaret dem emellan tydligt avgränsas.
Utöver arkivansvariga måste det finnas arkivredogörare, som svarar för de praktiska
arkivvårdande insatserna. De bör väljas på en sådan nivå att insatserna lätt kan förenas med
övriga arbetsuppgifter. En sammankoppling med registratorsfunktionen kan vara lämplig.
Arbetsuppgifter som åligger arkivansvarig bör innefatta följande:


Känna till bestämmelser och anvisningar som rör arkivvård



Följa arkivlagens och kommunens arkivreglementes m.m. tillämpning



Följa arkivfrågorna i budgetarbete och övrig planering



Följa arkivfrågorna när myndighetens organisation eller arbetssätt ändras



Ansvara för upprättande av arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan i



samråd med arkivmyndigheten



Informera berörd personal om arkiv



Samråda med arkivmyndigheten/kommunarkivet och arkivredogörarna

Arbetsuppgifter som åligger arkivredogörare bör innefatta följande:


Känna till bestämmelser och anvisningar som rör myndighetens arkivvård



Vårda myndighetens/förvaltningens handlingar



Hålla handlingarna tillgängliga i enlighet med offentlighetslagstiftningen



Tillsammans med arkivansvarig utarbeta arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan



Verkställa beslutad gallring



Se till att arkivbildningen sker i enlighet med dokumenthanteringsplanen



Förbereda avlämning av handlingar till kommunarkivet 



Samråda med den arkivansvarige och kommunarkivarien i arkivfrågor.
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§3
Kommentar
Tillsynen ska ske genom regelbundet återkommande besök hos myndigheterna. Den ska
dokumenteras genom skriftliga rapporter.
Tillsynen som åligger arkivmyndigheten omfattar uppgifter om:
 Myndighet/förvaltning
 Arkivansvarig och arkivredogörare

(Vilka uppgifter och ansvar)

 Arkivbeskrivning, dokumenthanteringsplan
och arkivförteckning, översiktlig hos
förvaltningar

(Behov av åtgärder)

 Arkivförvaringen

(Hur förvaras handlingar, ordning i arkivet)

 Arkivlokalen

(Brandklass, klimat, lås, yta)

 Leveranser till kommunarkivet

(I enlighet med dokumenthanteringsplan)

 Registrering/diarieföring

(Registrator, diarieplan, IT-stöd, o s v)

 Upptagningar på optiska och

(Förteckning över magnetiska medier, register,
överföring och uttag)

 Gallring/rensning

(Gallring handlingar, rensning akter)

 IT-ansvarig

(Systemansvariga)

Rådgivning är ett normalt inslag i kommunarkivets verksamhet. Arbetsfördelningen mellan
myndigheterna och kommunarkivet är den som framgår av dessa tillämpningsanvisningar. Om
myndigheterna saknar egen kompetens på något område, kan kommunarkivet biträda med råd
och anvisningar.
Arkivlagen betonar särskilt att myndigheternas arkiv är en del av det nationella kulturarvet. Det
är dock viktigt att framhålla att också arkiv utanför myndighetssektorn i lika mån är bärare av
information av stort kulturellt värde.
Kommunarkivet ska på olika sätt ta tillvara dessa värden. Detta kan ske genom
omhändertagande av enskilda arkiv som haft betydelse för den lokala historien, att göra arkiven
tillgängliga genom studiebesök och att i övrigt verka för ett traditionsbevarande och
historiemedvetande i kommunen.
§4
Kommentar
Arkivbeskrivningen ska visa arkivets struktur, arbetsuppgifter, organisation fr.o.m. tidpunkten för
senaste större omorganisation. Arkivbeskrivningen ska också upplysa om vem eller vilka som
ansvarar för myndighetens arkivvård.
Syftet med arkivbeskrivningen är att ge allmänheten, förtroendevalda och tjänstemän den
inledande orientering som krävs för att den mer detaljerade arkivförteckningen ska bli
användbar. Beskrivningen bör därför vara kortfattad och uppställd på ett sätt, som gör den lätt
för lekmannen att förstå.
I arkivbeskrivningen bör följande rubriker ingå:
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Arkivbildare/myndighet:



Tillkomst:



Verksamhet:



Organisation:



Historik:



Förändringar:



Arbetsuppgifter:



Handlingar:
o

Förvarar handlingar för tiden:

o

Leveranser till arkivmyndigheten:



Arkivansvarig:



Arkivredogörare:



IT-ansvarig (ifråga om myndighetens IT-system):



Förteckning över nämndens samtliga personregister förvaras hos:

Dokumenthanteringsplanen För att kunna åstadkomma en effektiv dokumentstyrning är
upprättande av dokumenthanteringsplan nödvändig. I en modern förvaltning, där handlingarna
bearbetas och lagras med hjälp av olika medier, är dokumenthanteringsplanen särskilt
betydelsefull. Den ger en översikt och möjlighet till kontroll som annars går förlorad och ökar
möjligheterna till insyn i myndighetens verksamhet.
Varje myndighet ska därför upprätta en plan som beskriver myndighetens handlingar och hur
dessa hanteras. Planen revideras vid behov, när nya handlingar tillkommer eller handlingars
benämning eller funktion förändras, samt vid organisations- eller övriga förändringar.
I dokumenthanteringsplanen redovisas myndighetens samtliga handlingar, enligt
verksamhetsindelning, med regler för bevarande och gallring samt råd om den praktiska
hanteringen och leveranser till kommunarkiv.
Redan vid registrering och framställning av handlingar ska myndigheten ta hänsyn till
betydelsen av ändamålsenlig arkivvård och behovet av arkivbeständighet sett ur arkivsynpunkt
(5 § AL). Enligt 6.1 § AL ska arkivet organiseras på ett sådant sätt att rätten att ta del av allmänna
handlingar underlättas.
Enligt arkivlagen § 4 och 6.2 och § 2 i detta reglemente är det myndigheten som ansvarar för att
arkivbeskrivning respektive dokumenthanteringsplan upprättas och uppdateras vid
förändringar.
Arkivförteckningen är ett inventarium över handlingar. Handlingarna redovisas på volymnivå
(band, arkivkartong, kortlåda, pärm etc.) strukturerade i enlighet med allmänna arkivschemat.
Kommunarkivet upprättar systematisk arkivförteckning över för slutförvaring levererat material.
Syftet med arkivförteckningen är att dels möjliggöra sökning och åtkomst av specifika
handlingar, dels fixera arkivet och därmed minska risken för att handlingar försvinner.
En översiktlig förteckning ska finnas hos nämnder/förvaltningar, eventuellt i form av en utökad
dokumenthanteringsplan. Myndigheterna bör beakta att hantering och lagring av digitala
medier kräver redovisning av samtliga handlingar som finns i systemen och ska således
redovisas i dokumenthanteringsplanerna.
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§5
Kommentar
Aktrensning innebär att akten i ett ärende befrias från arbetspapper, som endast är av tillfällig
betydelse och som är obehövliga för förståelsen av ärendet. Det kan gälla oviktiga
minnesanteckningar, utkast, övertaliga kopior och dubbletter. Rensning får aldrig förväxlas med
gallring, som kräver ett beslut från styrelse/nämnd. (Se även 6 §).
§6
Kommentar
Gallring innebär att handlingar i ett arkiv förstörs eller att uppgifter som ingår i en upptagning
utplånas efter gallringsbeslut taget av styrelse/nämnd. Bevarande innebär att handlingar ska
finnas kvar för all framtid (för evigt).
Gallringsbara handlingar ska aldrig lämnas till kommunarkivet. Enbart de handlingar, som enligt
gällande dokumenthanteringsplan ska bevaras, får lämnas till kommunarkivet.
Särskilda föreskrifter om bevarande och gallring kan finnas i lag, förordning eller genom beslut
av datainspektionen. Av dokumenthanteringsplanen framgår vilka handlingar, som ska gallras,
samt gallringsfrister.
All gallring bör ske med restriktiv inställning. Den lokala dokumenthanteringsplanen gäller som
gallringsbevis. Undantag görs för äldre handlingar i arkivet, där det saknas aktuell plan. I sådana
fall skrivs ett särskilt gallringsprotokoll för handlingar som gallras.
Vid gallring ska beaktas att arkiven utgör en del av kulturarvet.
Följande slag av handlingar ska enligt arkivlagen undantas från gallring:


handlingar som kan behövas för allmänhetens insyn i myndigheters
verksamhet



handlingar som kan behövas för kommunens förvaltning eller för framtida
utredningar



handlingar som kan ha rättslig betydelse



handlingar av värde för framtida forskning

Det fjärde undantaget om värdet av bevarande för framtida forskning ligger främst inom
arkivmyndighetens kompetensområde, även om denna inte har huvudansvaret för
handlingarna hos myndigheten. När handlingar väl har inkommit till kommunarkivet har
respektive nämnd/förvaltning lämnat ifrån sig rätten till handlingarna, för vilka härefter
kommunarkivet ansvarar.
"Samråd" betyder att myndigheten inte kan besluta om gallring utan att först ha inhämtat
synpunkter från arkivmyndigheten. Samråd ska ske vid upprättande eller revidering av
dokumenthanteringsplan.
Det kan exempelvis i riksarkivets författningssamling finnas önskemål om bevarande av vissa
handlingar, som den lokala myndigheten anser sig kunna gallra. Det kan också finnas fall, där
arkivmyndigheten anser att handlingar bör sparas för att det eventuellt kan finnas intresse från
forskare i framtiden. I sådana fall ska kommunarkivet lämna synpunkter till beslutande
myndighet.
Utgallrade sekretesskyddade eller andra integritetskänsliga handlingar ska alltid förstöras under
kontroll, malas eller brännas. Övriga utgallrade handlingar får lämnas till pappersåtervinning.
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7§
Kommentar
När arkivhandlingar inte längre behövs för den löpande verksamheten hos en myndighet, kan
de efter överenskommelse med arkivmyndigheten övertas av kommunarkivet för fortsatt vård.
Av dokumenthanteringsplanen framgår när så ska ske. Handlingarna ska levereras i av
kommunarkivet föreskrivna arkivkartonger och åtföljas av ifylld leveransreversal. Innan leverans
ska alltid tid bokas med kommunarkivet. Lämnas handlingar utanför arkivets dörr utan
tidsbokning, kvarstår ansvaret för handlingarna på avlämnande myndighet.
Kommunfullmäktige har beslutat, att insända ansökningshandlingar får återsändas till den som
ej blivit antagen till sökt tjänst (KF 1998-12-14 § 34). Elevhälsovårdsjournal får följa elev, som
flyttar till annan kommun (KF 1999- 05-17 § 170). Register över avflyttade elever lämnas till
kommunarkivet.
Om en kommunal myndighet har upphört och dess verksamhet inte har förts över till annan
myndighet inom kommunen, ska arkivet enligt 14 § AL överlämnas till arkivmyndigheten inom
tre månader, såvida inte fullmäktige har beslutat något annat.
8§
Kommentar
Anvisningar från Riksarkivet till statliga myndigheter om framställande och förvaring av
handlingar ska tillämpas även inom den kommunala arkivvården. Regeln har begränsats till den
del av myndighetens arkiv som ska bevaras för framtiden.
Myndigheternas arkiv består även av handlingar som kommer att gallras. Eftersom
handlingarna tillkommer i en verksamhet där myndigheten har hela ansvaret, måste
myndigheten kontrollera att dessa framställs och förvaras så att informationen kan användas
under den tid som krävs. Dokumentationen måste alltid fylla de rättsliga krav som finns för
verksamheten. Sådana krav finns i exempelvis skattelagstiftningen, konsumenttjänstlagen samt
plan- och bygglagen och bör beaktas vid upprättande av dokumenthanteringsplan enligt 4 § i
detta reglemente.
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Sammanträdesdatum

Sida

2019-11-27
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KS/2019:353 041

Västra Sörmlands Räddningstjänsts delårsrapport 2019
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut
Kommunfullmäktige lägger delårsrapporten från Västra Sörmlands Räddningstjänst till
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Direktionen för Västra Sörmlands Räddningstjänst har till medlemskommunerna
överlämnat förbundets delårsrapport för de åtta första månaderna 2019.
Delårsrapporten innehåller förvaltningsberättelse, måluppföljning samt resultat och
balansräkningar för den aktuella perioden som visar förbundets ekonomiska ställning
per den 31 augusti 2019.
Den prognos som lämnas i delårsrapporten visar att resultatet för perioden 1 januari
2019 - 31 augusti 2019 uppgår till 2,3 mnkr. Det prognostiserade resultatet uppgår till 1
mnkr vilket är 1 mnkr bättre än budgeterat. Bedömt balanskravsresultat uppgår till 1
mnkr.
Balanskravet bedöms därmed uppfyllas för 2019.
Revisorerna bedömer bland annat att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i
enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt, men noterar dock att
resultaträkningens uppställning och drift- och investeringsredovisningen inte
överensstämmer med den nya redovisningslagstiftningen.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-10-22
 Protokollsutdrag direktionen Västra Sörmlands Räddningstjänst, 2019-10-09, § 28
 Västra Sörmlands Räddningstjänsts delårsrapport 1 januari – 31 augusti 2019
 Utlåtande avseende delårsrapport 2019, Västra Sörmlands Räddningstjänst
 Granskning av delårsrapport 2019 Västra Sörmlands Räddningstjänst
_________________
Beslutet skickas till:
Akten
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Datum

Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen

2019-10-22

KS/2019:353 - 041

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Nämndadministration
Emma Fälth

Kommunstyreslen

Västra Sörmlands Räddningstjänst delårsrapport 2019
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga delårsrapporten från Västra
Sörmlands Räddningstjänst till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Direktionen för Västra Sörmlands Räddningstjänst har till medlemskommunerna
överlämnat förbundets delårsrapport för de åtta första månaderna 2019.
Delårsrapporten innehåller förvaltningsberättelse, måluppföljning samt resultat och
balansräkningar för den aktuella perioden som visar förbundets ekonomiska ställning
per den 31 augusti 2019.
Den prognos som lämnas i delårsrapporten visar att resultatet för perioden 1 januari
2019 - 31 augusti 2019 uppgår till 2,3 mnkr. Det prognostiserade resultatet uppgår till 1
mnkr vilket är 1 mnkr bättre än budgeterat. Bedömt balanskravsresultat uppgår till 1
mnkr.
Balanskravet bedöms därmed uppfyllas för 2019.
Revisorerna bedömer bland annat att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i
enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt, men noterar dock att
resultaträkningens uppställning och drift- och investeringsredovisningen inte
överensstämmer med den nya redovisningslagstiftningen.

Ärendets handlingar





Protokollsutdrag direktionen Västra Sörmlands Räddningstjänst 2019-10-09, § 28
Västra Sörmlands Räddningstjänsts delårsrapport 1 januari – 31 augusti 2019
Utlåtande avseende delårsrapport 2019, Västra Sörmlands Räddningstjänst
Granskning av delårsrapport 2019 Västra Sörmlands Räddningstjänst

Emma Fälth
Utredare

Beslutet skickas till:
Västra Sörmlands Räddningstjänst
Akt

LIX: 54
KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress: /HandläggareAdress/
Telefon: /HandläggareTelefon/
E-post:emma.falth@katrineholm.se
Telefax:

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

Revisorerna I Västra Sörmlands Räddningstjänst
2019-10-22

Kommunfullmdktige
Katrineholm
Vingåker
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Revisorerna skali bedöma om resultatet i delårsrapporten iir ftrenligt med de mål ftjr den
ekonomiska ftirvaltningen som direktionen besiutat om i årsbudgeten och flerårsplanen.
Förbundets revisorer har översiktligt granskat Västra Sörmlands Räddningstjiinsts delårsrapport per 2019-08-31. En översiktlig granskning iir väsentligt begränsad och inriktad på
analys och mindre på detaljgranskning. Granskningsresultatet framgår av bifogad revisionsrapport som utarbetats av PwC.
Den prognos som lZimnas i delårsrapporten visar att Västra Sörmlands Räddningstjänst
kommer att uppnå ekonomisk balans för 2019, med ett ftirväntat balanskravsresultat på
mnkr per helar.

Finansiella mål och verksamhetsmål som kan kopplas
Dessa har fastställts av direktionen.

1

till god ekonomisk hushållning finns.

Revisorerna bedömer att:
a

a
a

a

Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt tu upprättad i enlighet med lagens krav
och god redovisningssed i övrigt. Vi har dock noterat att resultatriikningens
uppställning samt drift- och investeringsredovisningen i delårsrapporten inte

överensstiimmer med den nya redovisningslagstiftningen.
Vi bedömer att det prognostiserade resuitatet är förenligt med det finansiella mål som
direktionen fastställt i budget 2019.
Vi bedömer, utifrån delårsrapportens återrapportering, att verksamhetens
prognostiserade utfall delvis iir ftirenligt med de av direktionen fastställda
verksamhetsmålen i budget 2019.
Vi noterar att direktionen utvåirderar måluppfyllelsen utifran delårsutfallet och inte
från det prognostiserade helårsresultatet.
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PwC har på uppdrag av förbundets fortroendevalda revisorer översiktligt granskat förbundets
delårsrapport for perioden 2019-01-01 - 2019-08-31 . Uppdraget ingår som en obligatorisk del av
revisionsplanen for är 2019.
Syftet med den översiktliga granskningen är att ge förbundets revisorer ett underlag för sin
bedömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god
redovisningssed samt om det prognostiserade resultatet är förenligt med de mål som
förbundsdirektionen fastställt.
Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revisionella bedömning:

Har ele[årsrapporten elppnätiats eorligt $agems krav oeh god reetrovii;rringsseei?
Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och god
redovisningssed i övrigt. Vi har dock noterat att resultaträkningens uppställning samt drift- och
investeringsredovisningen idelårsrapporten inte överensstämmer med den nya redovisnings-

lagstiftningen. Detta kommer att korrigeras till årsbokslutet. Bedömningen i delårsrapporten är att
balanskravet kommer att uppfyllas för är 2019.

Är resultaten i de!ånsrapporten förenliga nred de av fullrmäktige faststätlda nrålen för god
ckonon-iisl< !rushål!ning, eX.v.s. finns förutsättningar att nråten kqrmmer att uppnås?
Vi bedömer att det prognostiserade resultatet är förenligt med det finansiella mål som direktionen
fastställt i budget 2019.

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

Vi noterar att direktionen utvärderar måluppfyllelsen utifrån delårsutfallet och inte från det
prognostiserade helårsresu ltatet.
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Intrednång

Bakgrund

Medlemskommunernas fullmäktige ska behandla minst en delårsrapport per år. I samband med
respektive fullmäktiges behandling av delårsrapporten ska även revisorerna bedöma resultatet i
delårsrapporten. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna ska lämna till
respektive fullmäktige.
Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av förbundets verksamhet
och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång.
Förbundet skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk hushållning
budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och årsredovisning.
Revisionsobjekt är direktionen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande.

t"'Å.

Syfte oeh Revisronsfrågor

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning vilken skall biläggas delårsrapporten isamband med fullmäktiges behandling av densamma.
Granskn

.
.

1.3"

in

gen ska besvara följande revisionsfrågor:

Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?

Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av direktionen fastställda målen for god
ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås?

Revisionskritcrier

Följande kriterier används i granskningen:

.
.
.
.
.
'n.4.

Kommunallag (KL)
Lag om kommunal bokforing och redovisning (LKBR)
Rådet för kommunal redovisnings rekommendation R17, Delårsrapport
Direktionens beslut avseende god ekonomisk hushållning
Direktionens anvisningaravseende delårsrapport

Avgnänsning oeh

nxetCId

Granskningen av delårsrapporten omfattar:

o
o
o

översiktlig granskning av den finansiella delen av delårsrapporten per 2019-08-31,
förvaltningsberättelsens innehåll,
hur förbundet redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt med målen för
god ekonomisk hushållning (finansiella och verksamhetsmässiga mål).

Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av Sveriges
kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk granskning och
intervjuer med nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrapportens upprättande.
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Granskningen har planerats och genomforts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv for att i rimlig
grad kunna bedöma om delårsrapporten ger en rättvisande bild. Granskningen är översiktlig och
omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen till den information som ingår i delårsrapporten.
Detta utesluter inte att andra än här framförda felaktigheter kan förekomma.

En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med
den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har.
Den granskade delårsrapporten fastställdes av förbundsdirektionen 2019-10-09.
Rapportens innehåll har sakgranskats av förbundsdirektör och controller.

åii- äakttmgelser och
bedömningar

2.'[.

[=agens krav ocli god nedovisningssed

2.1.1.

Iakttagelse

Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari- augusti. Resultatet för perioden
uppgår till 2,3 mnkr.
Förvaltn

i

n

gs berättelse

Förvaltningsberättelsen innehåller uppgift om händelser av väsentlig betydelse som inträffat under
eller efter delårsperiodens slut, men innan delårsrapporten upprättats.
Upplysningar om forbundets förväntade utveckling avseende ekonomi och verksamhet utifrån god
ekonomisk hushållning beskrivs.
En redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till den budget som fastställts för den löpande
verksamheten görs. Det prognostiserade resultatet uppgår till 1,0 mnkr vilket är 1,0 mnkr bättre än
budgeterat.
En bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårsprognosen lämnas. Bedömt balanskravsresultat uppgår till 1,0 mnkr.

Finansiella rapportcr
Delårsrapporten innehåller resultat- och balansräkning samt de noter som krävs enligt RKR:s
rekommendation R17. Räkenskaperna omfattar periodens utfallsamt jämförelsetalienlighet med
rekommendationen. Dock noteras att förbundet använder den gamla uppställningsformen för
resultaträkningen. Enligt den nya lagen, Lag om kommunal bokforing och redovisning (LKBR) ska
ytterligare två resultatrader finnas, verksamhetens resultat och resultat efter finansiella poster.
En samlad, översiktlig beskrivning av förbundets drift- och investeringsverksamhet finns i
delårsrapporten. Dessa ingår dock i förvaltningsberättelsen och inte som separata delar av
årsredovisningen vilket är ett krav enligt LKBR.

Justeringar har av ingående balanser till följd av övergången LKBR har inte behövt göras då
förbundet inte har några poster som påverkas.
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Vid granskningen av periodens resultat- och balansräkning för förbundet har inga väsentliga
avvikelser noterats. Mindre periodiseringsfelhar justerats isamband med granskningen.
F.ioter-

Redovisningsprinciper för delårsrapporten anges som ett eget avsnitt i delårsrapporten. Det
framgår av principerna att ny lagstiftning tillämpas.

2.1.2. $ed5m;;mg
Vi bedömer att delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i
övrigt forutom resultaträkningens uppställning drift- och investeringsredovisningens placering som
en del av förvaltningsberättelsen. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att
uppfyllas för är 2019.

2"2"

Go,d el"rCIriCIrn:s${ hus$råtfmnng

Direktionen har fastställt ett budget och måldokument for 2019 innehållande två finansiella mål och
sju verksamhetsmå|.
7..2.

i.

tal<tiaQelser

Finarrsiella

cmå[

I delårsrapporten görs avstämning mot årsprognosen avseende ett av forbundets två finansiella
mål som fastställts i budget 2019. Målet som utvärderas avser ett årligt positivt resultat och
bedöms vara uppfyllt. Målet kopplat tilt reinvesteringar med egna medel utvärderas först till
årsbokslutet.

Må[ för rrcrksarnhetcn
I delårsrapporten görs en uppföljning av samtliga mål som direktionen fastställt för verksamheten
Av det sju målen bedöms tre vara uppfyllda, två delvis uppfyllda och två ej uppfyllda.

Redovisningen görs dock inte utifrån prognos för helårsutfallet.

2.2.2.

fredömning

Vi bedömer att det prognostiserade resultatet är förenligt med de finansiella mål som direktionen
fastställt i budget 2019.
Vi bedömer, utifrån delårsrapportens återrapportering, att verksamhetens prognostiserade utfall
delvis är förenligt med de av direktionen fastställda målen i budget 2019.
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eefö mr r*åmger

utåfråm

revisiansfrågor

Revisionsfråga

Kommentar

Har delårsrapporten upprättats enligt
lagens krav och god redovisningssed?

Uppfyllt
Vi noterar dock att

resultaträkningens
uppställning, drift- och
investeringsredovisningens
placering samt
redovisningsprinciperna
överensståmmer inte med
ny lagstiftning.

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

wc-L

Uppfyllt
Vi noterar dock att

måluppfyllelsen utvärderas
baserat på delårsutfallet
och inte från det
prognostiserade
helårsresultatet.

o
o
0

o
o
o

b

487

2019-10-22

/{/

Denna rapport har upprättats av Ohrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740)
(PwC) på uppdrag av Västra Sörmlands Räddningstjänst enligt de villkor och under de
förutsättningar som framgår av projektplan. PwG ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot
annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.
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Sammanträdesdatum

Sida

2019-11-27

1 (1)

KS/2019:366 041

Vårdförbundet Sörmlands delårsrapport 2019
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige lägger delårsrapporten från Vårdförbundet Sörmland till
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Vårdförbundet Sörmland har överlämnat sin delårsrapport för perioden januari till och
med augusti 2019 till kommunstyrelsen och socialnämnden eller motsvarande i
medlemskommunerna för kännedom.
Resultatet för perioden är 3 222 tkr. Prognosen för helåret pekar mot ett resultat om 750
tkr. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-11-05
 Delårsrapport för perioden 2019-01 -01– 2019-08-31, Vårdförbundet Sörmland
 Utlåtande avseende delårsrapport 2019, revisorerna i Vårdförbundet Sörmland
 Granskning av delårsrapport 2019, Vårdförbundet Sörmland
 Skrivelse om delårsrapport Vårdförbundet Sörmland
_________________
Beslutet skickas till:
Akten
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TJÄNSTESKRIVELSE

1 (1)

Datum

Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen

2019-11-05

KS/2019:366 - 041

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Nämndadministration
Emma Fälth

Kommunstyrelsen

Vårdförbundet Sörmlands delårsrapport 2019
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga delårsrapporten från
Vårdförbundet Sörmland till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Vårdförbundet Sörmland har överlämnat sin delårsrapport för perioden januari till och
med augusti 2019 till kommunstyrelsen och socialnämnden eller motsvarande i
medlemskommunerna för kännedom.
Resultatet för perioden är 3 222 tkr. Prognosen för helåret pekar mot ett resultat om 750
tkr. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas.

Ärendets handlingar





Delårsrapport för perioden 2019-01 -01– 2019-08-31, Vårdförbundet Sörmland
Utlåtande avseende delårsrapport 2019, revisorerna i Vårdförbundet Sörmland
Granskning av delårsrapport 2019, Vårdförbundet Sörmland
Skrivelse om delårsrapport Vårdförbundet Sörmland

Emma Fälth
Utredare

Beslutet skickas till:
Vårdförbundet Sörmland
Akt

LIX: 55
KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress:
Telefon: 0150 - 570 15
E-post:emma.falth@katrineholm.se
Telefax:

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se
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Förvaltningsberättelse 2019 - perioden 01 - 08
Vårdfiirbundet - direktion och ledning
Förbundsdirektionen har haft fem ordinarie ledamöter och fem ersättare, en ordinarie ledamot
och en ersättare fran varje medlemskommun. Tre insynsråd från Region Sörmland ingår också
i direktionen. Direktionen har haft ffra sammanträden under delårsperioden t o m augusti.

Direktionens arbetsgrupp, som bestått av fem ledamöter - en från varje medlemskommun samt ett insynsråd fran Region Sörmland under ledning av ordft)randen, arbetar särskilt med
utvecklings- och ftimyelsefrågor ftir ftlrbundet. Arbetsgruppen åir även beredningsorgan för
åirenden inftir direktionens sammanträden.
Vårens möte med Vårdftirbundets ägarelmedlemskommuner var ftirlagt till Gröna Kulle i
Katrineholm i april. Eskilstuna kommun informerade om att man startar inköpscentralen vid
halvårsskiftet, Eskilstuna erbjuder övriga medlemmar att köpa motsvarande tjiinst som
Vårdftirbundet Sörmland erhåller, direkt fran Eskilstuna. Vårdftirbundet Sörmland iir beredd
attlägganer upphandlingsverksamheten fran och med år 2020 om så beslutas. Förslag till
budgetramar ftir 2020 redovisades, budgetramarna ftir område upphandling lyftes ut och
ägama lämnade dtirefter sitt godkännande till ft)rslaget och beslutet innebär att den generella
anslagsnivån riiknas upp med 3 %.
Information liimnades om resultat och viktigare skeenden inom respektive
verksamhetsområde ft)r det ftiregående verksamhetsåret 20 | 8.
S ammanfattnin g

situation

över Vår dftirb undet S örmlan ds eko nomis ka re s ult at o ch

Den största delen av Vårdfiirbundets verksamhet finansieras genom ärligaanslag fran
medlemskommunema och även genom ett anslag från landstinget ftir avgiftningsverksamheten på Vårnäs. Anslagen ger medlemmama fritt tillträde till ftirbundets olika
verksamhetsområden som behandlingsplatser på Vårnäs och Gliintan, familjerådgivning och
ftirdelaktig a ramavtal inom individ- och familjeomsorgens område.

Verksamheterna vid Vårnäs behandlingshem och Gläntans behandlingshem åir även
beroende av intiikterna ftir de externa patientplaceringarna från andra uppdragsgivare, liksom
den ftirliingda behandlingen fiir kvinnor respektive måin, de s k halwägshusen. Det
ekonomiska utfallet ftir Vårnäs och Gläntan bestäms i hög grad av intiikternas storlek i denna
del.

Förbundets delårsresultat är positivt med 3r2 Mkr
Orealiserade vinster och ftirluster

i värdepapper: -1 088 tkr

Resultat efter balanskravsjusteringar: 2 134

tkr

Balanskravsresultat: 2 134 tkr
Förbundets gemensamma kostnader - ftrbundsgemensamt - ftirdelas till de fyra kämverksamhetema. Fördelningsgrunden utgår fran verksamhetens volym/budgetomslutning

J
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Sammanlagda delårsresultatet fiir Vårnäs behandlingshem iir positivt med 1 299 tl<r.
Skälet till det höga positiva ekonomiska utfallet fiir verksamheten åir beläggning enligt budget
på ftirliingd behandling samtidigt med en vakans på 1,5 på Vårnäs totalt.

Familjerådgivningen visar ett positivt resultat med 186 tkr.
Upphandlingsverksamheten visar ett plusresultat ftir perioden med 143 tkr.
Gläntans behandlingshem visar ett överskott med 506 tkr.

För helåret 2019 är den nuvarande bedömningen att resultatet ftir den sammantagna
verksamheten inom ftirbundet (inklusive finansiella poster) blir positivt med 750 tkr.
Balanskravsresultatet prognostiseras till 750 tkr.

Vårdftirbundets ekonomiska ställning är fortsatt stabil och det egna kapitalet kommer
vid årsskiftet att uppnå det finansiella målet om lägst ca LL mkr.

Förbundsgemensamt

Uppftiljning av mål fiir 2019
Vårdftirbundet Sörmlands arbete med kvalitetslednings-systemet for hela verksamheten
skall alltid vara uppdaterat.
Det systematiska kvalitetsarbetet tillftirsähtar att förbundets verksamheter genomsyras av
en god kompetens hos personalen och håller en hög kvalitet.
Samtliga verksamheter inom Vårdftirbundet Sörmland skall tillåimpa evidensbaserad praktik.

Vårdftirbundet Sörmland skall vara en attraktiv arbetsgivare.

Uppftljning av målen sker i årsredovisningen.

Mitjömål

Vårdftirbundet Sörmland vill bidra

{.

till

en hållbar utveckling och ekologisk balans genom att begråinsa klimatpåverkan och
arbeta ftirebyggande enligt de miljölagar som finns.

Uppfölj ning av milj ömål

Uppftljning av miljömålen sker i arsredovisningen.

Vårnäs behandlingshem
Vårnäs behandlingshem bemannas av 1,0 verksamhetschef, 1,0 programledare, 7 rädgivare,
1,75 samordnare, 1,6 fastighetsskötare,2,0 sjuksköterskor samt 3,8 köks- och städpersonal.
Vidare köps 0,1 l2ikarresurs in som extern konsult.
Under de ftirsta 8 månaderna har omsättning bland personal varit relativt låg och. En

kökspersonal har slutat och en tidigare anställd har återanställts. Programledaren har sagt upp

4
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sin tjiinst av personliga skäl, tidigare programledarehar återinsatts på tjiinsten. Tjiinsten som
verksamhetschef har under ordinarie verksamhetschefs tjiinstledighet besatts med en
tillftirordnad chef. Rekrytering har inletts för att hitta en permanent lösning. Rekrytering skall
påbörjas av ytterligare en sjuksköterska. Tanken eir att höja kvaliteten på verksamheten samt
utöka samverkansmöjligheterna med bla ftiretagshälsovården. Rådgivare och sjuksköterskor
har haft ca2I timmars handledning under delåret. Kostnaden ft)r kompetensutveckling har
uppgått till 91 tkr under perioden.

Primärbehandlingen vid Vårnäs har under de ftirsta ättamänaderna genomfiirt avsevärt
flera vårddygn, 5791varddygn jiimfttrt med 4969 under 2018. Genomsnittsbeläggningen iir
23184 patienter per vårddygn (20,45 under 2018), dessvärre minskar patienter som
placerarats av externa uppdragsgivare under samma period frän2,33 under 2018 till endast
1,95 under 2019. Ca 130 avgiftningarhar genomftirts under perioden jiimftirt med 110

under 2018.

Patientbeläggningen på den ftirlåingda behandlingen ftjr män och kvinnor uppgfu till 6,0
patienter per vårddygn (budget 6,0) ftir delårsperioden, vilket är avsevåirt högre i jåimftirelse
med samma period 2018 (3,9).

Viintetiden fiir inskrivning har legat på 9,25 dagar under perioden. Målsättningen att
trjälpsökande som ringer till Vårnäs, skall fä en tid inbokad ftir att påbörja behandlingen inom
14 dagar har uppffllts under perioden.
Samtliga medlemskommuner iir anslutna
Katrineholm, Stråingnäs och Vingaker.

till

det "Öppna Intaget" - Eskilstuna, Flen,

Vårnäs har sedan tidigare ranavtal med Kriminalvården.
Diirutöver finns samarbetsavtal mellan Vårnäs och Ljung
öppenvårdsverksamhet i Stockholm.

& Sjöberg AB,

som är en

Regelbunden handledning med extern handledare har skett var tredje vecka under våren ftir
behandlingspersonalen. Fran och med hösten 2019 hålls handledningen var firirde vecka och
omfattar nu all personal vid Vårnäs Behandlingshem.
socialsekreterare kommer tillsammans med klienter till s k informationstriiffar, dåir
verksamhetschefen eller programledaren informerar om behandlingen ftir att på bästa sätt
ftirbereda presumtiva patienter ftire en eventuell inskrivning.

Alltfler

Vid två tillftillen har Vårnäs haft allmänna informationer, ftir socialarbetare och andra
intresserade, om Vårnäs och hur behandlingen går till. Intresset har dock varit svalt med fä
anmälda deltagare. Vårnäs har ftir avsikt atthatvå informationstillftillen varje termin och vid
önskemåläven flera.

I övrigt

har informationer skett i olika grupper, exempelvis olika politiska grupper och

ftirsamlingar.

Vårnäs har kontinuerlig kontakt med alla avtalskommuner. Det sker främst via mail,
nyhetsbrev och telefonsamtal.
Vårnäs Facebooksida når en allt större krets av personer. Sidan används ftir att kontinuerligt
informera intresserade om verksamheten och allt fler kontaktar Vårnäs den vägen. Frågor som
avhandlas handlar om behandlingen, mediciner, anhöriga och alltmer allmän rådgivning till
enskilda och anhöriga i missbruksfrågor.
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Uppfö lj nin g av

verks

amh e t s må

I

1. Minst 50 % av patienterna som nås genom uppföliningen skall ha uppnått en
stadigvarunde drogfrihet samt vara aktiva i sjiilvhjtilpsgrupper ett år efter avslutad
behandling.

En god ekonomisk hushållning cir att de flesta patienterna ett år efter avslutad
behandling r)r drogfria och har fått förutsrittningar att leva i enfortsatt drogfri
tillvaro, då det innebcir ett maximerat resursutnyttjande såvtil ur individens som
v erks

amhe

t e ns

och s amhdll e t s p er spe lAiv.

Uppföljning görs en gång per år i samband med årsredovisningen.
2. Öku informationen och marknadsföringen mot medlemskommuner och externa
köpare. Minstfem störue informationstiffillen/marknadsföringstillftillen per år.
(Jnder perioden har

flera större informationsinsatser genomförts i samband med

aktiviteter kopplade till nrimndutbildningar efter valet 2018. Vi har ocluå genomfört
de ordinarie informationstillfrillena enligt planering. I sammanhanget kan nrimnas två
utbildningstillfrillen med Region Sörmland. Ove Larsson har under våren arbetat med
att öka de externa placeringarna och lcnutit nrira band till bla SSAB och SKF. Vi har
riven satsat på att samverka med redan upparbetade samarbeten såsom
Kriminalvården, Kommunhrilsan i Eskilstuna och Lidköpings kommun vilket sannolikt
bidragit till en relativt hög extern beldggning under vår och sommar. Under vår och
sommar 2019 slcrevs 20 externa patienter in i verksamheten. Målet uppnått.
3. Att genomföra kvalitetsmiitning genom att erbjuda samtliga patienter som
genomför primiirbehandlingen möjlighet att besvara en lT-baserad enköt med
frågestiillningar som miiter hur nöjd patienten ör med behandlingens olika delar.
Att det sumlude resultatetfrån kvalitetsmötningen skall uppgå till minst 75 % av
enktitens maxpoöng.
Vid delåret upplevde sig 90.5% av patienterna nöjda med behandlingen. Målet uppnått.
4.

Minska andelen patienter som avbryter behandlingen.

Antalet avbrott ökat till 79 under delåret jrimfört med 6I avbrott motsvarande tid under
20l8.Med hdnsyn tagen till 20% högre patientintag dr det en ölwting på 9%. Målet ej
uppnått.

5. Öka kompetensen hos vårdgivande personal.
En medarbetare genomgår en utbildning till alkohol/drogterapeut vid Forsafolkhögskola, En
medarbetare genomgår CTL-utbildning under hösten. Två medarbetare genomgår enrespektive tvååriga distansutbildningar. En medarbetare genomgår en utbildning i
anhörigmodellen CRAFT. Målet uppnått.

Styrmått och uppfiiljning
Antal genomftirda vårddygn - 5791 jdmfört med 4969 (2018)
Genomsnittlig dygnsbeläggning - 23,84 jämfört med 20,45 (2018)
Viintetiden ftir inskrivning- 9,25 dagar jdmjört med 14 dagar (2018)
Andelen nöjda patienter/beställare
(2018)

-

andelen nöjda patienter rir 90,5

%

jdmfört med 89,8

o%

Antalet genomft)rda avgiftningar - 130 genomforda avgiftningar jdmfört med I I0 (2018)
6
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jrimfort med 453 tlff (2018)
Kostnad ftir kompetensutveckling- 9I tkr jdmfört med 170 tkr (2018)
Antal timmar med handledning - I8 timmar jdmfort med 20 timmar (2015)
Kostnad ftjr investering i lokaler - 353

tlcr

Gläntans behandlingshem
Gliintans behandlingshem erbjuder unga vuxna 18-26 år med alkohol och drogproblematik,
behandling som bygger på lang beprövad erfarenhet och forskning inom beroende.
På Gliintans behandlingshem finns l0 platser, varav 2 itr säkallade sviktplatser ftir dem som
har gjort behandling och som under en kortare period behöver komma på återbesök.
Placeringstiden iir primiirt 3 månader och behandlingen åir indelad i tre faser. En
introduktionsfas, en behandlingsfas och en utslussfas.

möjlighet attlägga grunden till en livsstilsftiriindring
ger
som
ftirutsättningar ftir ett liv utan droger och kriminalitet. Meningen åir att man ska
liimna Glåintans behandlingshem med en stärkt ftirmåga och med nya strategier för attharftera
tankar och kåinslor i vuxenlivet. Ett bättre mående där man har fått nya verktyg att hiua ett bra
Glåintans behandlingshem erbjuder en

ftirhållningssätt

till

sin framtid.

I behandlingsprogrammet ingår nätverksarbete och deltagande i AAAIA grupper. En stor vikt
en tät samverkan med socialtjänsten gällande en god vårdplanering ftir
den unge. Gliintan har även externa aktörer, viktiga i ett tillfrisknande, som kommer till
Glåintan och informerar om sina verksamheter.

i arbetet är attfrnna

Gliintan bedriver en modifierad behandlingsmodell drir styrkan i behandlingen åir att även ge
utrymme ftr individuella behov. Målsättningar att samtlig personal inklusive enhetschef skall
vara certifi erade i 1 2-stegsbehandlingens låirprocesser.
En stor del av personalgruppen har egna erfarenheter av en tidigare beroendeproblematik. Det
finns Ml-utbildad personal och tillgång till enskilda KBT-samtal med utbildad
beteendevetare. Haschprogrammet finns för dem som har behov och även tillgang till en
diakon vid behov av samtal i svårare kriser.
Glåintan bemannas av 0,8 enhetschef, 7,75 behandlare och 1,0 kock.
Uppfö lj nin g av

v e r ks

amh

e ts

mål

1. Öka antalet vårddygn.
Medlemskommuner som anvrint Gkintans behandlingshem dr Eskilstuna, Strcingnds och Flens
kommuner. Glcintan har ökat antalet vårddygn genom att erbjudaforlangd behandlingfi)r
ungdomar somfullfoljt behandlingen, men av olika slcril inte kunnat gå hem direkt. Gkintan
har riven ökat antalet vårddygn nrir det gciller externa placeringar genom bl.a. en god
samverkan med Filipstads kommun.
Genomförda vårddygn under perioden rir 1277 jrimfört med I I 24 under 20I8. Målet uppnått.
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Z. Öka informationen och marknadsfiiringen mot medlemskommunerna.
stö

rre informatio

ns

tillfrillen/mar knadsföringstillfiillen

p

e

r år.

Minstfem

Ledningsgruppenfar Gkintan med enhetschefernafrån respektive medlemskommun
har trdffats en gång under våren. Möte med enhetschef och socialselcreterare på
beroendecentrum Eskilstuna och enhetschef och behandlare på Glantan har skett vid
ett tillfrille. Ny enhetschef i Strc)ngnris har varit påt studiebesök på Glantan.
Enhetschefen har informerat Socialncimnden i Flen om Gkintans verksamhet.
Enhetschef har trdffat gl,,mnasiestudenter på Hagagtmnasiet i Norckapingfar en
pr ev e nt iv fö r e I ci s nin g. Enhe t s c hef har inform e r at s tu de nt e r fr ån
Behandlingspedagogutbildningen i Nyköping om arbete med unga på Glanans
behandlingshem.

I samverkan med Vårnris har gemensamma informationstrciffar hållits och planeras framåt.

Målet uppnått.

l.

Öka kompetensen hos vårdgivande personul.

En medarbetare har fullfOljt CTL-utbildningen. Samtliga behandlare samt enhetschef har
utbildats i DOK-ung. En behandlare har påbörjat en distansutbildning till Alkohol och
drogterapeut. Gkintans behandlare har deltagit i externaJörekisningar om beroende
sjukdomen vid tre tillfcillen under våren. Kostnadför kompetensuneckling under perioden rir
33 tkr. Målet uppnått.
4. Förbiittra samverkun med Region Sörmland.
Samverkan med Beroendecentrum i Eskilstunafortsdtter ochfungerar vril. Ett gemensamt
möte har skett med vårdenhetschef på Psykiatriska intensiv- och beroendeavdelningen PIVA
angående mediciner som skall tillåtas i behandling och hur man gör bcittre och tydligare
matchningar utifrån psykisk ohalsa och diagnoser.

Enfortsatt god samverkan sker kontinuerligt med enhetschef på PIVA gdllande
lcvalitetssrilcring lving avgftning och urinprovtagning infor kommande placering på Gkintan.
Glrintan har fortsatt god kontakt med Vårdcentralen i Vingåker ifrågor rörande fysisk hrilsa.
Målet uppnått.
Styrmått och uppftljning
Antal medlemskommuner som använder Gläntans behandlingshem - Fortsatt tre
m e dl e m s ko mmune r s o m anv cinder G kint an s b e h andl i n gs he m
Antal genomftrda samverkanstillfiillen externt - Enhetschef har informerat Rotarys
förening i Eskilstuna om Gk)ntans verl<samhet tillsammans med Eskilstunas
kommunpolis. Enhetschef har trriffat gtmnasiestudenter på Hagagtmnasiet i
NorrkApingJör en preventiv foreldsning. Enhetschef har informerat studenter från
Behandlingspedagogutbildningen i Nyköping om arbete med unga på Glcintans
behandlingshem.

Antalet genomftirda vårddygn - 1277 vårddygnicimfart med I124 (2018)
Väntetiden ft)r placering fran informationstillfiillet - Vantetiden har varit mindre dnfem dagar
under perioden.
Kostnad ftir kompetensutveckling - 33 tkr jdmfört med 45 tlcr (2018)
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Familjerådgivningen
Vårdftirbundet Sörmland har i uppdrag att bedriva familjerådgivning för de fem
medlemskommunema - Eskilstuna, Flen, Katrineholm, Strängnäs och Vingåker.
Familjerådgivningen har mottagningslokaler ftir samtal i Eskilstuna, Flen, Katrineholm och
Striingnäs. Sökanden från Vingakers kommun hänvisas till mottagningen i Katrineholm eller
annan ort enligt eget önskemåI.
Familjerådgivningens uppgift ?ir att genom samtal bearbeta relationsproblem och konflikter
familjerelationer, samt att i samverkan med andra intressenter medverka i kunskapsftirmedling och information om samlevnadsfrågor.

i

Familjerådgivningen bemannas av 0,2 enhetschef, 4,95 familjerådgivare och 0,05
administratör.
Under delårsperioden har antalet genomftirda samtal uppgått till 1050 jämfrrt med 894 under
2018. Antalet nya ?irendenitr 403jämfört med 345 under 2018.
Totalt antal tirenden, avslutade och pågående, har varit 530 jämftirt med 519 under ftiregående
år. Medelvåintetiden ft)r att ffi en tid har under 2019 vaitg dagar jämftirt med 9 dagar under

2018.

Andel klienter som utsatts ftir hot och/eller våld har under perioden har ej gåftt attmäta.
Statistikprogrammets kategorier vad gäller våld och andraparametrar öppnar upp ftir olika
tolkningar vilket leder till godtyckliga bedömningar varftir dessa parametrar tagits bort.
Ytterligare ett skäl till detta beslut åir att statistikprogrammet inte kan sammankoppla antal
barn i familjerna till våldsparametern i programmet. Antal barn i klientfamiljer där hot och
våld ftirekommer har ej gätt att mäta av samma orsak.
Familjerådgivama har under perioden haft regelbunden handledning.
Kostnaden ft)r kompetensutveckling under perioden är 58 tkr jämftirt med
61 tkr (2018).
Uppfö lj n in g av

v e r ks

amh et s måI

Minst

70 % av klienterna ska uppleva att deras livssituation, giillande
relation en, s ka h a förb iittrats efter s amtalen med familj eråclg ivare.
1.

En god ekonomisk hushållning dr att majoriteten av klienter upplever en
f1rbattring av sin livssituation efter samtalen då det innebrir ett maximerat
r e s ur s utny t tj an d e fAr kl i e nt e n, v er lrsamhe t e n o ch s amh c)l I e t.

Minst 80 % av klienterna sku vara nöjda i kontakten medfamiljerådgivningen.
2.

En god ekonomisk hushållning cir att de flesta klienterna dr nöjda i kontakten med
familierådgivningen då det innebcir ett maximerat resursutnyttjande Jör klienten,
v er lcs amheten o ch s amhcill e t.
3. F o rts utt s amv e r k un me d mö dr av år d s amt familj e - o c h b ar n av år ds c e ntr ale r.
4. Fåfler med relationsproblem att ta en ticlig kontaktför rådgivning.
Uppfö lj nin g av v er ks amhe t s mål e n

s ke

r i år s r e dov i s nin g e n.
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Styrmått och uppftilj ning
Antal bokade samtal/1400 bokade
Antal genomfiirda samtal/l 050 genomft)rda
Antal erbjudna samtall I 400 erbjudna
Medelviintetiden fran tidsbokning till tidpunkt för samtal/ 9 dgr
Andelen nöjda klienter/ enkät kommer att genomföras hösten/vintern 2019
Andel klienter som utsatts ftr hot och/eller våld/ se ovan, går ej längre att
mäta.
Antal bam i klientfamiljer diir hot och/eller våld förekommer /se ovan, går
ej längre attmäta.
Antal nya,pägäende och avslutade ärenden/ 530 ärenden
Kostnad ftir kompetensutveckling 58 tkr

Upphandling
Vårdftirbundet Sörmland utftjr den samordnade upphandlingen ftir medlemskommunernas
räkning, men via avtal deltar även öwiga Sörmlandskommuner.
Upphandling av ramavtal görs ftjr vårdinsatser inom Socialtjänstens individ- och
familjeomsorg och vid delårsslutet finns sammanlagtT0 gällarrde ramavtal att tillgå ftir
länskommunerna inom följ ande områden:

o

Ungdom med missbruk (HVB): 18 ramavtal tecknade 2019-03-01avtalstiden sträcker
sig till 22-02-28.

a

Ungdom med psykisk ohälsa (HVB): 11 ramavtal. Upphandling avslutad. Avtal
tecknas 19-11-01 med tre års bindningstid.

a

Vuxna med missbruk (HVB);22 ramavtal - avtalstiden sträcker sig

till

2019-10-30

o Konsulentstödd familjehemsvard. 7 ranravtal for barn och unga samt 5 ramavtal ftir
\.uxna. Avtalstiden sträcker sig från 2017-11-01 till och med 2020-10-31.
a

Skyddat boende: 8 ramavtal ftir kategorin kvinnor och måin samt 4 ramavtal ftir enbart
kvinnor. Under året har ettrartavtal i den senare kategorin annullerats på grund av
misskött verksamhet. Avtalen sträcker sig från 2018-01-01 till2020-12-31.

En samrådsgrupp är knuten till den samordnade upphandlingen, som består av representanter
for socialtjänsten i samtliga Sörmlandskommuner. I samrådsgruppen behandlas
ftirfrågningsunderlag och då friimst kravspecifikationer i alla nya upphandlingar. Dessutom är
gruppen ett forum där ftirslag pänyaupphandlingsområden kommer från
kommunrepresentanterna. Även erfarenheter av de olika verksamheterna som VFS tecknat
r amavtal med di skuteras.

I samrådsgruppens möten deltar även den konsult som anvåinds vid framtagning av

ftrfrågningsunderlag och annonsering. Därmed är samrådsgruppen även ett forum för
kunskapsutveckling när det gäller Lagen om Offentlig upphandling (LOU).
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Inftir årets upphandling gällande ungs HVB 13-20 inkallades konsult. Underlagen reviderades
genom remissrundor. Förfrågningsunderlaget och kravspecifikation utarbetades med
utgangspunkt i synpunkter och önskemål som framkom under remissrundan.
Uppfö lj n in g av in r ikt n ing s -

oc

h v e r ks amh

ets

mål

Uppföljning av verksamheten sker i samrådsgruppen vid de tillfallen drir gruppen trriffas
enligt beslutad mötesplanering och redovisas i årsredovisningen

Ovriga uppdrag

Utbildning
Under 2016 övertog Vårdftirbundet Sörmland GSK ehf:s anv?indarrättighet och Copy Right av
CTl-utbildningen "Certifiering i Tolvstegsbehandlingens liirprocesser".
Kompetenskravet fi)r rådgivare ärblacertifiering och certifiering i egen regi garanterar en
langsiktig kompetensft rsörj ning.
Under 2017 startade Vårdftlrbundet certifieringsutbildningen och genomft)rde två
utbildningssatsningar. Målet för 2019 är att genomftjra minst två utbildningssatsningar. Under
våren har inga utbildningar hållits på grund av sjukdom hos medarbetare. Målet kommer inte
att uppf,'llas.
Utbildaren önskar se fler socionomer på utbildningen från medlemskommunerna, vilket skulle
underlätta ftr alla i missbruksarbetet, att fi en samsyn runt arbetet.

Personalekonomisk redovisning
Sjukfrånvaro (2019-01- - 08)
Sjukfrånvaroredovisning mm
De anställdas sammanlagda ordinarie
arbetstid, timmar
Total sjukfrånvaro, timmar
Totalsiukfrånvaro i %
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent

av den totala sjukfrånvaron
Kvinnornas sammanlagda arbetstid, timmar
Total sjukfrånvaro for kvinnor, timmar
Kvinnornas siukfrånvaro i procent
Männens sammanlagda arbetstid, timmar
Total sjukfrånvaro för män, timmar
Männens siukfrånvaro i procent

2019-08

52205
4 301
8,24

o/o

37,31o/o

26 705

2 800
10,48 o/o
25 500
1 501

5,89 %

2018-08
51 355
3 149
6,13 Yo
18,99 %

25 924
1 826

7,04Vo

25 431

1 322

5,20

o/o

Den totala sjukfranvaron har ökat med 2,11 procentenheter i jämförelse med safitma period
2018.
Sjukfranvaron som omfattar 60 dagar eller mer har ökat under sarnma period med 18,32
procentenheter.
Den totala sjukfranvaron för kvinnor, iir under perioden 1,0,48 oÄ - en ökning med3,44
procentenheter - totala sjukfrånvaron ftir m?in är 5,89 oÄ - en ökning med 0,69 procentenheter
- i jämftirelse med samma tidsperiod 2018.
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Sjukfranvaron har generellt ökat i motsats

till

ftregående år.

Enligt SCB:s statistik lor 2:akvartalet 2019, har den totala sjukfrånvaron inom kommunal
sektor ökat jämfört med samma period 2018.
Vårdftirbundet Sörmland är en relativt liten organisation med fä anställda, vilket gör att
sjukfrånvarostatistiken fluktuerar mycket över tid, då en persons sjukskrivning far stor
betydelse ftir utfallet.
Kommentar:
Uppgift om sjukfrånvaro uppdelad på åldersgrupper lämnas inte då uppgifterna kan hänföras
till enskilda individer.
Reh ub ilit erin g s arb etets utv e c kling
Arbetsgivaren arbetar aktiu med personal som har återkommande och/eller längre
sjukskrivningsperioder och uppmiirksammar detta bl a genom samtal med medarbetaren, ftir
atthittastödinsatser som kan minska sjukskrivningarna. Exempel på stödinsatser kan vara
besök på arbetsplatsen, kontakt med ft)retagshälsovård etc. För att underlätta en återgång till
arbetet håller arbetsgivaren regelbunden kontakt med medarbetarnaunder sjukskrivningsperioder. Stödinsatser erbjuds även i forebyggande syfte, oftast i form av kontakt med
foretagshälsovård.

Rutiner för sjukskrivnings- och rehabiliteringsinsatser finns beskrivna i personalpolicyn.

F ör e by g g un de p er s o nalh iils ov år d
Friskvårdsersättning om 1 500 kronor per anställd och år anviinds utifran individuella
önskemål och behov. Skatteverkets rekommendationer ftir detta följs. Majoriteten av
personalen tar ut friskvårdsersättningen till olika friskvårdsaktiviteter - de vanligaste är besök
på badhus, massage samt som delbetalning av arskort vid gym eller liknande.

Vårdförbundet Sörmland har al.tal med företagshälsovård, som friimst används vid
ftirebyggande insatser.
P erso

nalfi)riindringar

o

ch

framtida

p er sonalförs öri

ning

Till Vårnäs behandlingshem har en kock rekryterats under våren och programledare under
augusti månad. Rekrytering av ny verksamhetschef påbörjades i augusti månad.
Ett sätt attväcka intresse ftr behandlingsarbetet på behandlingshemmet är att ta emot
praktikanter från olika behandlingsassistentutbildningar. En speciell kravprofil finns också for
dessa praktikanter, innebiirande att de skall ha egen erfarenhet från missbruk, ha en
stadigvarande drogfrihet och vara aktiva i Anonyma Alkoholister respektive Anonyma
Narkomaner.

System atiskt arbetsmilj öarbete
Skyddsombuden deltar i samverkansgruppens möten - två under våren och två under hösten där arbetsmiljöfrågor diskuteras. Arbetsmiljö iir en stående punkt på dagordningen ftr alla
arbetsplatsträffar och lednings gruppens möten.
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Ekonomisk översikt
Vårdftirbundets ekonomi redovisas nedan ur olika perspektiv utifrån upprättad resultat- och
balansräkning, kassafl ödesrapport samt drift - och investeringsredovisning.

Uppfiiljning av finansiella mål
Finansiellt mål

I

Att under 2019 uppnå ett positivt resultat med liigst

I % av omsiittningen.

MåletJör verlcsamhetsåren 2020 och 2021 fastslås i samband med budgetbeslutetför
respektive år.
Bedömningendr att det finansiella målet att uppnå ett positivt resultat med lägst
omsättningen kommer att uppfrllas.

I

%6

av

Finansiellt mål 2
Det egna kapitalet skall under planperioden 2019 - 2021 ej anderstiga 11 mkr.
Målet kan komma att revideras i samband med budgetbeslutenför respektive
verlrsamhetsår 2020 och 2021.
Det egna kapitalet, som påverkats av redovisat resultat, uppgfu
delårsperioden 2019-08. Målet bedöms uppnås i årsbokslutet.

till l8

797 tkr

ftr

Delårsresultat (perioden 19-01 - 08)

För delårsperioden t o m augusti 2019 redovisar Vardftirbundet Sörmland ett positivt resultat
med3,2 Mkr efter avskrivningar och finansiella poster. Inga realisationsvinster eller
realisationsftirluster har uppkommit under perioden, vilket innebär att även det justerade
resultatet fu 3,2MW.
Vårnäs behandlingshem har ett positivt resultat med 1,3 Mkr, skälet till det höga positiva
ekonomiska utfallet ftjr verksamheten iir beläggning enligt budget på ftrlängd behandling
samtidigt med en vakans pä1,5 på Vårnäs totalt.
Familjerådgivningen har ett överskott med 154 tkr beroende av en vakans och
upphandlingsverksamheten ett överskott med 143 tla. Gliintans behandlingshem visar ett
positivt resultat med 500 tkr.
De finansiella posterna visar +75 tkr.
Från det ft)rbundsgemensamma kostnadsstället har 3 483 tkr ftirdelats, vilket inkluderar
ft rbundets samtliga pensionskostnader, till de ftra kåirnverksamheterna.

Sammansttillning av delårsresultat år 2014 - 2019 och helårsresultat år 2014
Delarsresultat

i tkr

Helårsresultat
i tlcr

2014
398
I 044

201s

3

r4t

I I8I

2016 2017 2018
-t

457

I 082

7t0

I 374

l2l

- 2018
2019

3222

- 196
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Ekonomisk balans
Av kommunallagens kommentarer framgår attettav kraven på god ekonomisk hushållning
(KL S kap. 1 $) rir - sett över en längre tid - att ha balans mellan inkomster och utgifter.
Årsprognos

I årsprognosen Rir 2019 är den nuvarande bedömningen att det sammanlagda resultatet ftir
Vårdftjrbundet blir positivt med 750 tkr.
Resultatet

ftr Vårnäs behandlingshem

uppskattas

till

ca 300

tkr i årsbokslutet.

Resultatet ftjr Gläntans behandlingshem bedöms bli positivt med ca 200

Famitjerådgivningens resultat bedöms bli positivt med ca 150

tkr

tkr

Upphandlingsverksamheten bedöms ge ett överskott med ca 100

tkr

Verksamhetens intäkter/kostnader
Periodens intäkter är 26 615 tkr och kostnaderna ar 24 000 tkr
Avskrivningama uppgår

till

557 tkr.

Bedömningen är att balanskravet uppnås

bli

750

tkr.

fiir år 2019. Balanskravsresultatet beräknas

Finansnettot
Finansnettot omfattar ftir perioden finansiella kostnader om -31 tkr.
Kostnaden består av en kreditavgift och administrativa bankavgifter.
Riinteintiikter uppgår till 106 tkr vilket innebtir att finansnettot uppgår

till

75

tkr

Balansräkningen
Tillgangama uppgår till 31 743 tk och består av anläggningstillgangar 8 036 tkr och
omsättningstillgangar 23 707 tlrl..

Det egna kapitalet är 18 797 tkr, varav periodens resultat 3 222 tkr.
Rörelsekapitalet ftir perioden tu l0 761tkr, då omsättningstillgangarna ar 23 707 tItr och de
kortfristiga skuldema uppgtu till 12 946 ttu.

Likviditet
Balanslikviditeten (omsättningstillgangar/kortfristiga skulder) uppgick vid delårsperiodens
slut 2019-08-31 till 173 %.

Pensionsfiirpliktelser
Tidigare pensionsskuld inlöstes vid årsskiftet200812009 och en tjänstepensionsfiirsiikring
tecknades med KPA, ftir berörd anställd personal och pensionstagare, som avser tiden ftire
1998.

För anställda efter 1998 gäller pensionsavtalen (PA-KFS) för anställda ftidda tidigare än 1954
och PA-KFS09 för anstiillda ftidda 1954 och senare. För anställda som lyder under avtalet
PA-KFS betalar Vårdftirbundet en årlig premie per anställd till ft)rs?ikringsföretaget SPP.
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Anställda som lyder under avtalet PA-KFS09 erbjuds att göraett självsttindigt val av
pensionsbolag ftr placering av avtalspremien, vilken administreras av Pensionsvalet.
Dessa premier betalas in löpande av vårdftirbundet till Pensionsvalet.
Framtida åtaganden ftir pensionsutbetalningar, gällande anställda efter 1998, överlåtes genom
detta till pensionsbolagen.
Delårsperiodens totala kostnader för pensionspremier och löneskatt är

Drift-

I 186 tkr.

och investeringsredovisning

Driftredovisning
Förbundets gemensamma kostnader omfattar bl a ftirbundsdirektion, ledningskansli,
revision och ftirbundets samlade pensionskostnader. Periodens ft)rbundsgemensalnma

kostnader ftirdelas på verksamheterna med dess respektive storlek (budgetomslutning) som
grund ftir beriikningen.

Den ftrbundsgemensamma kostnaden fiirdelas på de fura kärnverksamheterna Vårnäs
behandlingshem (63,1 %o), famillerådgivningen (12,9 %o), Glitntans behandlingshem (22,2)
samt upphandlingsverksamheten (1,8 %).
Periodens ftirdelade kostnader uppgår

till

3 483 tkr.

Driftredovisning i tkr
Driftredovisning och budget
201901-08 samt årsprognos ftr 2019

Budget

Verksamhetsområde

Vårnäs behandlingshem *

Familjerådgivning
Upphandling

Gläntans behandlingshem

Utbildning
Verksamhetens nettoresultat

intäkter

ls

563
3 229
505

6 049
103

25 449

Redovisad

intäkt

15 626
3 243
50s

Budget
kostnader

Redovisad
kostnad

15 410

t4 327

3 197
s01

24t

5 982

26 615

25 t91

7

101

Resultat Årsprognos

2019

I 299

300

362
6 735

186

1s0

143
506

200

24 481

2 134

750

3 057

100

Kommentar till delårsresultat
Vårnds behandlingshem
Det sammanlagda överskottet för Vårnäs behandlingshem uppgår till 1 299 tfu ftir perioden.
Prim?irbehandlingen har ett positivt resultat med 553 tkr och halr,vägshusen har ett positivt
resultat med746 tk,r.

Utfallet ftlr primärbehandlingen följer i stort budget. Utfallet ftir halwägshusen har ftirklaring
i att en samordnartjåinst delvis varit vakant.
Periodens intäkter ftjr Vårnäs består, avseende primärbehandlingen, av anslag med 10 076tkr
fran medlemskommunerna ftir köpta patientplatser och avgifter med 1 206 tkf, ftir k<ipta
platser från extema vårdköpare. Avgifter ftir köpta platser på den förlängda behandlingen
uppgår till2 281 tkr. Regionens anslag för introduktionsavdelningens avgiftnings-verksamhet
uppgår till I 565 tkr ftir perioden. Därutöver tillkommer övriga intäkter med
270 tkr och ftirsäljningsintåikter fran kiosken med228 tkr.

15

505
Primärbehandlingens beläggning och intäkter - periodens utfall jämfiirt med planering
Kronor (tkr)
Placeringsform Antal vårddygn Kronor (tkr) Antal vårddygn
Utfall2019-08 Planerat 2019-08 Budget 2019-08
Utfall2019-08
Öppet intag

5 319

Kommentar

641

4 867

11

596

I

617

472

I

206

730

s 791

t2

847

5 s97

Externa plac.

SUMMA

lt

13213

till tabell:

Primiirbehandlingens redovisade intäkter av avgifter från externa placerare ftir perioden iir
ca4ll tkr lägre jämftirt med budgeten. I budgeten har de externa patientplaceringarna
bedömts uppgå till 3,0 patienter per varddy gn (730 vårddygn for perioden). Periodens utfall
lägre iin plan.
Beläggningen på halwägshusen för kvinnor och miin uppgår till 6,0 patienter per vårddygn
(l 456 vårddygn) under perioden, vilket ?ir enligt den budgeterade beläggningen.
Fördelningen har utfallit med2,0 patienter/vårddygn för kvinnor och 4,0 patienter per

åir

vårddygn ftjr miin.

Avskrivningamasom uppgår till557 tkr iir lägre än budgeten (658 tk).
på Vårnäs - 216 tkr
en awikelse vid
Detta
medftir
respektive + 228 tkr - som bruttoredovisas men ej budgeteras.
jämftirelse mellan kostnader/intåikter i budgeten och i redovisningen.

I ovanstående sammanställning ingår kostnader och intäkter ftir kiosken

* BudgetenfOr Vårniis omfattar primörbehandling med introduktionsavdelning samt
halwr)gshus for lwinnor ochfAr mrin. Kostnadenfor avslcrivningar dr budgeterad med 928 tlcr

for helåret.

Familjerådgivning

Verksamheten har ett överskott med 186 tkr, vilket beror på lägre personalkostnader än
budgeterat på grund av vakant tjåinst.

Upphandling
Verksamheten visar ett positivt ekonomiskt resultat med 143 tla ftir delårsperioden beroende
pä attverksamhetens personalkostnader iir mindre åin de budgeterade.
Gliintans be h an dlings h em
Verksamheten visar ett positivt resultat med 506 tkr

Kommentar till årsprognos:
Vårdförbundet totalt
I tertialrapportens årsprognos bedömdes att ett plusresultat med 495 tkr kunde uppnås vid
årets slut. Vid delårsslutet görs en justerad bedömning av årsresultat till 750 tkr.
Vårnös behandlingshem

Intäkterna fiir de avgiftsfinansierade verksamhetsdelarna - externa patientintaget på
primärbehandlingen och halwägshusen - bedöms för primiirbehandlingen bli något lägre
iin budget.
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För halwägshusen bedöms planeringstalet med 6,0 patienter per vårddygn uppnås.
Bedömningen grundas friimst på periodens antal patienter.
Kostnaderna på primiirbehandlingen bedöms ftilja budget.

Den sammantagna verksamhetens resultat för Vårnäs - inklusive avskrivningar - bedöms
vid årsslutet ge ett överskott med ca 300 tkr.

Familjerådgivning

Verksamheten beräknas generera ett överskott i årsresultatet med ca 150 tkr, beroende på
lägre personalkostnader jiimftirt med budget.

Upphandling
Verksamheten bedöms vid arsslutet visa ett överskott med ca 100

tkr

Gldntans behandlingshem
Verksamheten beråiknas generera ett överskott i årsresultatet med ca 200 tkr.

I nv es te rin gs r e dov is n in g
i tkr

Inventarier
Fastigheten (Vårnds)
Summa:

2019-08
38

Budset 2019
0
I 150
I 150

315

353

2018-08
294
453
747

Kommentar:
Till årets investeringar kommer tillägg göras på grund av att snörasskydd på taket till
snickeriet har lossnat samt att brandceller byggs på introduktionsavdelningen, i övrigt fullftiljs
planen.

Perioden 2019-01- 08
Resaltaträkning
Redovisning i tkr
V er

lrs qm

het ens int cikt er

Verlrs amhet ens

Avslvivningar

kostnader

Ve r k s amh etens netto ko stn ad er

* Ans I ag

för köpt

v er ks

Finansiella intcikter

Finansiella kostnader
Orealiserade vinster

Not

I

I

2

I

amhet

3
3

8

2019-08-31
5 790
- 24 000
- 557
- 18 766
20 82s

I

106
- 31
088

2018-08-31
3 865
- 23 599
- 597
- 20 331
20 223

99

-30

160

Prognos
2019-12-31
6 854
- 37 386
- 920
- 30 532
3t 170
1s9

-47

Budget
2019

7 005

- 37 787

- 960
- 30 782
31 170
0

0

*Fotnot: Anslag betalas av ftrbundets medlemskommuner for köp av patien@latser inom primärbehandlingen
på Vårnäs och Glåintan, frr familjerådgivning och for upphandling av ramavtal inom vård- och omsorgsområdet.
Region Sörmland betalar ett årligt anslag till introduktionsavdelningens abstinensbehandling på Våmäs som ft)r
2019 uppgär till2 280 tkc.
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Balansriikning

Redovkning i tkr
TILLGÅNGAR

Not

An I d ggningstillg ån g ar

Mater iell a ankiggnings tillgångar
F inans i el I a anl ciggningstill gångar
O ms littn in g s t il lg ån g ar

4

5

Förråd

6

Lilqida medel

8
8

Eget kapital

9

Ko r tfr i s t i g a for dr in g ar
Kor tfr is t iga p I ac er ingar

7

EGET KAPITAL, AVSÅTTNINGAR
OCH SKULDER

- dc)rav periodens resultat
Avsrittningar

1t

Ansvarsforbindelser

Kassaflödesrapport
Redovisning i tkr
Löpande verksamhet
Periodens resultat

for
Jus t er i ng for

Jus t er ing

av skr

ivningar

öv r i g a

ej

510
23 707
43
9 403
13 439
822

s 309

31 743

I

526

7

31 743
18 797
3 222

t2

föriindring

Okning-/minskning+ kortfr is t i ga for dr ingar
Ökning-/minskning+ förr åd och v arul ager
Ökning+ /mins kning- kortfr istiga s kul der
Medel från den löpande verksamheten
Inv es ter ing sv e r k s amlt et e n
I nv e s t er in gar i m at er i el I a ankiggnings t i I I g ångar
F ör s tilj nin g av m at er i e I I q anl d ggnings t i I I g ång ar
Inv es t er ing i finans iel I a anl ciggningstill gångar
F ör s eilj ning av finans iel I a anlciggningstill gångar

från investeringsver

ks

amh eten

Fin an s ier ing sv er ks amh ete n

Nya lån
Amortering ov skuld
Minskning I ångfrist iga for dr ingar
Medel från Jinansieringsver ks amh eten

7 729
510
18 007
43
I 495
I I 160

26 246
15 575
- 196

401

I 082

2019-08-31

2018-12-31

3 222

- 196

0

0

779

702

557

I i lw i dit et sp åv er kande p o s t er

Medel från verksamheten före
av rörelsekapital

Medel

036

2018-12-31
26 246
I 239

2019-08-31

3

898

-7908

259

-

-35 J

12

0
949

2 275
-1 854

-

748

;

-3

3 53

- 751

0

0

0

0
0

0

Periodens kassaflöde

-2207

Likvida medel vid årets början (inkl kortfr. plac)
Likvida medel vid periodens slut (inkl kortfr. plac)

16 468
14 261

0

0
0
0
198

I6 270
16 468
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Noter (Res ultatrdkning och
Not 1

B

alansriikning)

Verks amhetens intc)kter och kostnader :

Intiikter i tkr
Vårdavgifter

Övriot *

Kostnader i tkr
Personalkostnader
Fastighets- och lokalkostnader
Leasingkostnader
Verk c nm h ple k n< tn n rJor
Summa
mmun/I an

2018-08
3 086

5 790

3 865

2019-08
I8 206

2018-08
I8 356
I 576

841

Summa

Ko

2019-08
4 949

ds t in g s an s I a g

Ansl ag fr ån me dl ems kommuner
A ns I as fr ån I andstinoet

Summa

I

779

682
313

? 700

?

452

2lt

24 000

23 599

2019-08

2018-08

t8 699
I 524

19 260

I

20

56J

20 223

825

Ovr iga int c)lct er (lr)
Försäljning,
228
Avgift Upphandling (avtalskommuner) 193
Kostersäthing,
153
*

kiosk

personal
Vattenavgifter
Förs/awerkn skog
Diverse inkomster
CTC
Lönebidrag
Summa

26
I

I

34
O

196

841

Not 2

Avslvivningarna dr berdknade på anskaffningsvdrdet. Undantaget c)r fastigheten Griringstorp 2 : 3 (Vårnris),
som övertogs från staten I 983 tiil en köpeskilling av 0 kr, ddr en uppslcrivning av fastigheten har skett under
1990+alet. Det bokfördavcirdet påfastigheten utgörs till största delen qv mark.

Påfastighetens byggnadsvdrde görs komponentavslvivningar. Avslcrivningstiderna cir 100, 40, 30, 20, I0 och 5
år.

Not 3
Finansiella posterna utgörs qv rdnteintrikter på 106 tlcr och rcinte- och bankkostnader på -31

tlv

Not 4
De materiella anldggningstillgångarna dr 7 527 tkr.

Mark, byggnader och lokaler
Summu

Nyanskvcirde
18 08s

Ack.avslcrivning

20 835

13 308

tI
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Not 5
Definansiella anlc)ggningstillgångarna består av andelar i Mellanskog (510 tlv).
Not 6
Avser varor i kiosken (Vårncis). Inventering sker vid årsskiften.
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Not 7
rtfr i st ig a fo r d r in g ar
Belono i

Ko

2019-08
8 626
778
9404

tlcr
Kundfordringar
}vrigt
Summa
Not

I

Likvida medel

Belooo i

Kassa

2019-08

lcr

24

603
935

1538

2018-12-31

2t

798

5 287
5 905

3 970
r 088
0
7 030
104

3 970
0
0
7 030

Bank
Samma
Ko

2018-12-31

822

rtfristig a p lace rin g ar

Aktieobligationsfond
PlaceringsJördelare
Depå

Bostadsoblifond

Depåkonto
Orealiserade vinster
Summu

I

248

13 440

160
11 160

Not 9
Eget kapital
Det egnakapitaletför 2018 uppgicktill 15 575 tlv i årsbol<slutet (utgående balans).
Förcindringen av det egna kapitalet utgörs av delårets resultat på 3 222 tkr, vilket innebcir
att det egna kapitalet uppgår till 18 797 tkr vid delårets slut.

Not 10
Kortfristiga skulder
Beloon i tlcr

2019-08
785
450
478
10 534

Leverantörsskulder
Personalskatter
Semesterlöneskuld
Förutbetqld intdkt *
ihniot

699

Summa:

12

946

2018-12-31
915

426

R

478
0

R')

10 671

* Avser bl.a medlemskommunernas och landstingets anslag samt avtalskommunernas avgifter
upphandl ingsv erks amh e t en s o m b et al at s för s ept em b er.

Not

fAr

1l

Ansvarsförbindelser
Pensionsmedel enligt avtsl PA-KL

Pensionsförpliktelsen inklusive löneskattfor pensioner/öre 1998 berciknqs 2019-08

till 0 tkr.

Leasingavtal
Vårdfi)rbundets samtliga leasingavtal cir av operationell karaktdr. Följande uppgifter for avtal med löptid > 3 år
föreligger. Fr o m 2006 redovisas enbart leasing- och hyresavtal som har en löptid som överstiger tre år.

Leasingavgifter
Inventarier

Totalt

Inom 5 år
401
401

Efter 5 år
0

0
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Redovisningsprinciper

Bilaga

Syftet med den ekonomiska redovisningen iir att den ska ge en rättvisande bild av
Vårdftirbundet Sörmlands ekonomiska ställning. Vårdftirbundet ftljer de grundläggande
redovisningsprinciper som anges i den kommunala redovisningslagen och god
redovisningssed.
Grundl dggande r e dovi sningsprinc iper
Leverantörsfakturor och kundfakturor som avser perioden t o m augusti 2019har
väsentligt bokftirts och belastar resultatet ftir samma period.

i allt

Pensionsutbetalningar och premier ft)r framtida utbetalningar har redovisats över
verksamheten som en kostnad liksom den siirskilda löneskatten.
Semesterlöneskulden regleras i samband med arsbokslutet.
Finansiella placeringar redovisas enligt verkligt viirde och omräkning har skett av resultatoch balansriikning per den 2018-12-31 dåir orealiserade vinster och ftirluster redovisas till
verkligt våirde. Detta åir en ftjrtindring mot tidigare års redovisningsprinciper på grund av
lagändring i"Lag om kommunal bokfiiring och redovisning.

Kapitalkostnader
Planenliga avskrivningarhar beråiknats på objektens anskaffnings- eller uppskrivningsvtirden.
Avskrivningarna sker linjiirt, d v s med lika stora belopp under objektens ekonomiska
livslängd. Avskrivningarna pabörjas sanlma år anskaffning sker.

2L

511

512

Granskning av
delflrsrapport 2oL9
VArdftirbundet Stirmland

Projektledare
Stina Bjornram

I

pwc
Revisionsrapport

N
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Innehflllsforteckning
lnledning

3

lakttagelser och bed6mningar

5

Bed6mningar utifrin kontrollmil

7

-L
pwc

1

(N
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Sammanfattning
PwC har pa uppdrag av f6rbundets fortroendevalda revisorer oversiktligt granskat
fdrbundets delarsrapport f6r perioden 2019-01-01 - 2019-08-31. Uppdraget ing6r som
en obligatorisk del av revisionsplanen fdr Ar 2019.

syftet med den oversiktliga granskningen ar att ge forbundets revisorer ett underlag for
sin bed6mning av om delarsrapporten er upprattad ienlighet med lagens krav och god
redovisningssed samt om det prognostiserade resultatet ir f6renligt med de mil som
direktionen faststallt.
Med utgangspunkt fran stallda revisionsfr6gor lamnas fdljande sammanfattande
revisionella bed6mning:

Har delarsrapporten upprettats enligt lagens krav och god redovisn ingssed?

M bedomer att delirsrapporten i allt vdsentligt dr upprattad ienlighet med lagens krav
och god redovisningssed i 6vrigt. Beddmningen i delarsrapporten ar att balanskravet
kommer att uppfyllas fdr Ar 2019.
Ar resultaten i delArsrapporten f6renliga med de av direktionen faststdllda mAlen
f<!r god ekonomisk hushAllning, d.v.s. finns f6rutsdttningar att mAlen kommer att

uppnis?

Vi bed6mer att det prognostiserade resultatet ar f6renligt med de finansiella mil som
direktionen faststdllt i budget 2019.
Vi beddmer, utifrAn delarsrapportens aterrapportering, att verksamhetens
prognostiserade utfall dr f6renligt med de av direktionen faststallda verksamhetsmilen
budget 2019 f6r de m6l som f6ljs upp r del6rsrapporten. Atta mal har fotjts upp i
rapporten och sju av dessa bedoms som uppnidda. Fem mil f6ljs inte upp fdrran i
6rsredovisningen.

-L
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Inlednittg
Bakgrund
Fullmdktige ska behandla minst en delirsrapport per ir. lsamband med fullmdktiges
behandling av delarsrapporten ska aven revisorerna bed6ma resultatet i
delarsrapporten. Denna granskning utgor underlag fdr det utlatande som revisorerna
ska lamna till fullmiiktige.
Delarsrapporten ska omfatta en period av minst hamen och h6gst tvd tredjedelar av
rakenskaps-aret och den ska innehAlla en oversiKlig redogorelse f6r utvecklingen av
fdrbundets verksamhet och resultat sedan foregiende rakenskapsars utgang.
Fdrbundet skall formulera verksamhetsmdssiga och finansiella mal fdr god ekonomisk
hushillning i budgeten. Dessa mal ska sedan f6ljas upp idelarsrapport och
arsredovisning.
Revisionsobjekt ar styrelsen som ar ansvarag fdr del6rsrapportens upprattande

Syfte och RevisionsfrAgor
Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag for sin skriftliga bed6mning vilken
skall biliggas delarsrappo(en i samband med fullmdktiges behandling av densamma
Granskningen ska besvara fdljande revisionsfrigor:

.
o

Har delarsrapporten upprattats enligt lagens krav och god redovisningssed?

Ar resultaten i delarsrapporten forenliga med de av fullmaktige faststallda milen fdr
god ekonomisk hushAllning, d.v.s. finns fdrutsattningar att mAlen kommer att
uppnAs?

Revisionskriterier
Fdljande kriterier anvinds i granskningen:

o
o
o
o
.

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

Ridet f6r kommunal redovisnings rekommendation R17, DelArsrapport
Fullm6Kiges beslut avseende god ekonomisk hushillning

FullmaKigesanvisningaravseendedelirsrapport

Avgrdnsning och metod
Granskningen av delarsrapporten omfattar:

o
.

-L
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Oversiktlig granskning av den finansiella delen av delarsrapporten per 2019-08-31,

F6rvaltningsberattelsensinnehAll,

3

N
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o

Hur f6rbundet redovisar hur vdl det prognostiserade resultatet ar forenligt med
mAlen f6r god ekonomisk hush6llning (finansiella och verksamhetsmassiga mal)

Granskningen utgir fr6n Vdgledning 4, Granskning av delarsrapport, utgiven av
Sveriges kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk
granskning och intervjuer med nyckelpersoner som ar ansvariga f6r delArsrapportens
upprattande.
Granskningen har planerats och genomforts ur ett vasentlighets- och riskperspektiv f6r
att i rimlig grad kunna beddma om delarsrapporten ger en rittvisande bild.
Granskningen ir 6versiktlig och omfattar dirfdr att bed6ma ett urval av underlagen till
den information som ingir i delarsrapporten. Detta utesluter inte att andra an har
framfdrda felaktigheter kan fOrekomma.
En dversiKlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning
jdmfdrt med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god
revisionssed i 6vrigt har.
Den granskade delarsrapporten faststalldes av direktionen 2019-1O-25 och direktionen
ove amnar rapporten inom lagstadgas tid till fullmaktige i medlemskommunerna.
Rapportens inneh6ll har sakgranskats av f6rbundschef
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Iakttagelser och bedomningar
Lagens krav och god redovisningssed
lakttagelsel
Den upprattade delarsrapporten omfattar perioden januari - augusti. Resultatet f6r
perioden uppg6r till 3 222lkr. Direktionen har overlamnat rapporten inom lagstadgad tid
till fullmaktige.

Forvaltningsberattelse
Forvaltningsberattelsen innehaller inte uppgift om handelser av vasentlig betydelse som
intraffat under eller efter delirsperiodens slut, men innan delirsrapporten upprattats.
Upplysningar om fOrbundets forventade utveckling avseende ekonomi och verksamhet
utifran god ekonomisk hushillning beskrivs.
En redovisning av hur helarsprognosen f6rhiller sig till den budget som faststallts for
den l6pande verksamheten gdrs. Det prognostiserade resultatet uppgAr till 750 tkr vilket
dr 362 tkr battre en budgeterat.
En bedomning av balanskravsresultatet utifren hel6rsprognosen ldmnas

Finansiella rapporter
Delarsrapporten innehiller resultat- och balansrdkning samt de noter som kravs enligt
RKR:s rekommendation R17. Rakenskaperna omfattar periodens utfall samt
jamf6relsetal i enlighet med rekommendationen.
En samlad, 6versiktlig beskrivning av fdrbundets drift- och investeringsverksamhet finns
i delirsrapporten.

Justeringar har gjorts av ingdende balanser till f6ljd av 6vergingen till Lag om
kommunal bokforing och redovisning.
Noter
Redovisningsprincaper f6r delarsrapporten anges som ett eget avsnitt i delArsrapporten.
Det framgar att principerna ar fdrandrade mot f6regaende 6rs 6rsbokslut.

Vi beddmer att delarsrapporten i allt vasentligt dr upprittad i enlighet med lagens krav
och god redovisningssed i6vrigt. Bedomningen i delirsrapporten ar att balanskravet
kommer att uppfyllas f6r Ar 2019.
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God ekonomisk hushAllning
Kommunfullmdktige har faststallt ett mAldokument f6r perioden 2019-2021 innehAllande
ett antal finansiella mAl och verksamhetsmAl.

lakttagelset

Finansiella

mil

I delArsrapporten gdrs en avstamning mot ersprognosen avseende f6rbundets

finansiella mAl som faststal[s ibudget 2019.

Finansiella nEl
Att under 2019 uppnS ett
positivt resultat med lagst 1
7o av omsattningen.
Det egna kapitalet skall
under planperioden 20192021 ej understiga 1 1 mnkr

Utfall2019-08-31 Miluppfy{lelse
Resultatet dr 3 222 tkr

Uppfyttt

Det egna kapitalet
uppgick 19-08-31 till
18797 lkr.

Uppfyttt

Av redovisningen framgAr att samtliga mal prognostiseras att uppfyllas.
Vi noterar att direktionen utvarderar mAluppfyllelsen utifran bade delirsutfallet och frin
det prognostiserade helarsresultatet.

I del6rsrapporten gors inte uppfol.lning av samtliga m6l som fullmdktige faststallt f6r

verksamheten. For de mAlen som foljs upp i delarsrapporten gors beddmningen utifrAn
delarsresultatet. Av de mal som foljs upp, totalt 6tta mAl, anses som sju stycken som
uppnidda. Fem mil foljs inte upp forran i irsredovisningen.
Vi noterar att nAgra av m6len samt dar till kopplade nyckeltal behover tydligg6ras och
konkretiseras for att en battre utv6rdering och beddmning av mAluppfyllelsen ska kunna
gOras.

Bedomning

Vi bed6mer att det prognostiserade resultatet er f6renligt med de finansiella m6l som
fullmektige faststallt i budget 2019.
Vi bedcimer, utifran delarsrapportens Aterrapportering, att verksamhetens
prognostiserade utfall delvis ar forenligt med de av fullmaktige faststallda malen i budget
2019. Vissa mAl fdljs inte upp f6rran i Arsredovisningen.
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Bedomningar utifrfln

kontrollmfll
Revisionsfriga

Kommentar

Har del5rsrapporten
upprattats enligt
lagens krav och god
redovisningssed?

Uppfyllt

Ar resultaten i
delarsrapporten
fdrenliga med de av
fullmaktige faststallda
m6len for god
ekonomisk
hushallning, d.v.s.
finns forutsattningar
att malen kommer att
uppnis?

-L
pwc

Bedomningen ar att
delarsrapporten i allt
vesentligt ar
upprettad i enlighet
med lagens krav och
god redovisningssed

Uppfyllt
Vi bedomer att de
finansiella mAlen dr
f6renligt med de som
direktionen faststallt i
budget 2019.

o
o
o
o
o
@

Vi bed6mer att
verksamhetens
prognostiserade
utfall, delvis er
fdrenligt med de av
direktionen faststallda
verksamhetsm6len i
budget 2019. Vissa
mal foljs inte upp
forrdn i
6rsredovisnlngen.
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2019-10-23

{t*rr*-

Annika Hansson

Strna

Uppdragsledare

Projektledare

t}enna rapport har upprdttatrs av Ohrlings Pricewaterhouseooopers AB (org nr 5560296740) (PwC) p6 uppdrag
av Verdf6rbundet Sormland enligt de villkor och under de fdrutsdtlningar som framgar av prcjektplan fran den
201$07-02 PwC ansvarar inle ulan sarski[ etagande, gentemot annan som tar del av och fdrlitar sig pa hela eller
delar av denna rappon.
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För kännedom

,..,1.
ll ,'r,,,

till

Kommunstyrelsen samt
socialnämnden eller motsvarande i
Eskilstuna
Flen
Katrineholm
Strängnäs
Vingåker

Delårsrapport ftir periodenQotg-ol - - 08 - Vardftirbundet Sörmland
Vårdftjrbundet Sormlands forbundsdirektion har vid sammanträde 2ot9-1o-25 godkänt
bifogade delårsrapport flor perioden fianuari - augusti) Qotg for överlämnande till respektive
kommunstyrelse och socialnämnd eller motsvarande i våra medlemskommuner.
Delårsrapporten innehåller en fiirvaltningsberättelse med personalekonomisk redovisning
samt uppgift om det systematiska arbetsmiljciarbetet. I den ekonomiska översikten återfinns
Vårdftirbundets deiårsresultat och årsprognos. I årsprognosen görs en bedömning av
resultatutållet vid årets slut, vilket framgår i drift- och investeringsredovisningen.
Delårsrapporten omfattar i övrigt resultaträkning, balansräkning, kassaflödesrapport samt
noter. I en bilaga återfinns de redovisningsprinciper som tillämpas i delårsrapporten.

Förbundets delårsresultat är positivt med s,z Mkr
Orealiserade vinster och forluster i värdepapper: -1 088 tkr
Resultat efter balanskravsjusteringar: g tg4 tkr
Det sammanlagda överskottet ftir Vårnäs behandlingshem uppgår till t zss tkr fiir perioden.
Sk?ilet till det höga positiva ekonomiska utfallet for verksamheten är beläggning enligt
budget på forlängd behandling samtidigt med vakans på t,5 åa på Vårnäs totalt.
Primärbehandlingens redovisade intäkter av avgifter från externa placerare ligger under
budget, periodens utfall är 1,95 patienter per vårddygn planeringstalet i budgeten är s,o
patienter per vårddygn.
Patientbeläggningen på den forlangda behandlingen för män och kvinnor uppgår till o,o
patienter per vårddygn ft)r delårsperioden, vilket är hogre jämfort med samma period
2018. Planeringstalet i budgeten är 6,O per vårddygn.
Gläntans behandlingshem uppvisar ett överskott med 506 tkr.
Familjerådgivningen visar for perioden överskott med tsO tkr.
Upphandlingsverksamheten uppvisar ett överskott med t4S tkr fiir perioden.

522
För helåret g}tg iir den nuvarande bedömningen att balanskravsresultatet blir positivt
lor ftjrbundet med ca 75O tkr vilket överstiger det finansiella målet om ett positivt resultat
om minst l7o.
Vårdftirbundets ekonomiska ställning vilar på en fortsatt stabil grund och det egna
kapitalet bedöms vid årsskiftet uppnå det finansiella målet om en lägsta nivå på
ca 1l mkr.
Förbundet verkar for att ytterligare stärka samverkan med Er som forbundsägare och
medlemmar och ser med stor tillforsikt fram mot att vi tillsammans fortsätter att forma och
utveckla verksamheten nu och in i framtiden.

För Vårdftirbundet Sörmland
Roger Ljunggen
Ordforande i
Förbundsdirektionen

Grapenhielm
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Sammanträdesdatum

Sida

2019-10-30

1 (1)

KS/2018:474 349

Svar på motion om kranmärkt vatten
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen med hänvisning till
kommunledningsförvaltningens och samhällsbyggnadsförvaltningen yttrande.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att verkställa motionen.

Sammanfattning av ärendet
Inger Fredriksson (C), Ann-Charlotte Olsson (C) och Victoria Barrsäter (C) har lämnat en
motion om Kranmärkt vatten. Motionen utmynnar i följande yrkande:
”Att Katrineholms kommun deltar i Svenskt Vattens initiativ och KRAN-märker
verksamheten samt tar initiativ för att fler ska välja kranvatten.”

Ärendets handlingar




Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-10-03
Ordförandes förslag till beslut, 2019-10-16
Motion om kranmärkt vatten, 2018-11-14

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C), Tony Rosendahl
(V) och Jesper Ek (L).
Förslag och yrkande
Inger Fredriksson (C) yrkar, med instämmande av Tony Rosendahl (V) och Jesper Ek (L),
bifall till ordförandens förslag till beslut.
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

524

1 (1)

Datum

Vår beteckning

2019-10-16

KS/2018:474 - 349

Ert datum

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Svar på motion om kranmärkt vatten
Ordförandes förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen med hänvisning
till kommunledningsförvaltningens och samhällsbyggnadsförvaltningen yttrande.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att verkställa motionen.

Göran Dahlström (S)
Kommunstyrelsens ordförande

KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress:
Telefon:
E-post:Axel.Stenbeck@katrineholm.se
Telefax:

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se
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TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

1 (1)

Datum

Vår beteckning

2019-10-03

KS/2018:474 - 349

Ert datum

Er beteckning

Kommunstyrelsens kansli
Vår handläggare

Axel Stenbeck

Kommunstyrelsen

Svar på motion om kranmärkt vatten
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen lämnar inget förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet
Inger Fredriksson (C), Ann-Charlotte Olsson (C) och Victoria Barrsäter (C) har lämnat en
motion om Kranmärkt vatten. Motionen utmynnar i följande yrkande:
Att Katrineholms kommun deltar i Svenskt Vattens initiativ och KRAN-märker
verksamheten samt tar initiativ för att fler ska välja kranvatten.

Ärendets handlingar


Motion om kranmärkt vatten, 2018-11-14

Ärendebeskrivning
Motionen har varit på remiss hos samhällsbyggnadsförvaltningen, som anser att det
finns flera fördelar med att minska mängden flaskvatten till förmån för kranvatten i
kommunens verksamheter; kranvattnet är väldigt mycket billigare, distributionsnätet för
kranvatten är överlägset och mängden förpackningar och förpackningsavfall minskar.
Det medför en minskning av klimatpåverkan vilket är ett av kommunens fyra
fokusområden för hållbar miljö.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har inget att invända mot att kommunen ansluter sig till
kampanjen, åtagandet är att arbetsplatsen, möten och externa konferenser ska vara fria
från förpackat vatten. Svenskt vatten tillhandahåller kampanjmaterial. Förslagsvis kan
kampanjen införas etappvis med någon eller några förvaltningar i taget. Om hela
kommunen föreslås införa Kranmärkning bör ansvar för genomförandet tydliggöras.

Förvaltningens bedömning
Kommunledningsförvaltningen delar samhällsbyggnadsförvaltningen yttrande. Effekten
på kommunens egna verksamhet bedöms bli liten då i princip samtliga möten och
arbetsplatser redan idag serverar kranvatten, däremot kan det ha en inspirerande effekt
och visa på ett aktivt miljöengagemang. Märkningen är kostnadsfri och material
tillhandahålls från Svenskt Vatten.
Axel Stenbeck
Utredare
Beslutet skickas till:
Inger Fredriksson (C), Ann-Charlotte Olsson (C), Victoria Barrsäter (C),
Kommunledningsförvaltningen, akt
KATRINEHOLMS KOMMUN
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress:
Telefon:
E-post:Axel.Stenbeck@katrineholm.se
Telefax:

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se
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Motion till kommunfullmäktige i Katrineholm om

Kranmärkt vatten
Vatten är ett av våra viktigaste livsmedel. Katrineholm har dricksvatten av hög kvalitet, vilket
bland annat uppmärksammades för några år sedan när katrineholmsvattnet nådde riksfinalen för
Sveriges bästa kranvatten. Vanligt dricksvatten har många fördelar jämfört med flaskvatten.
Flaskvatten är dyrare. Enligt branschorganisationen Svenskt Vatten kan du köpa minst 250 liter
kranvatten för samma pris som du köper en liter vatten på flaska. Det levereras dessutom till den
plats du vill hämta det. Flaskvattnet medför mer transporter och en ökad miljöbelastning. Därtill
kommer risken att flaskorna eller burkarna hamnar i hav, natur och djur.
Svenskt Vatten driver projektet Kranmärkt i syfte att fler ska välja kranvatten. Kranmärkt är en
nationell hållbarhetsmärkning av verksamheter som endast använder sig av kranvatten. Det
betyder att arbetsplatsen, möten och externa konferenser eller utbildningar är fria från
flaskvatten. Genom kranmärkningen tar verksamheter ställning för en bättre miljö och inspirerar
andra att också välja kranvatten.
Centerpartiet anser att kommunen har en viktig roll att i den egna verksamheten agera som
förebild för kommuninvånarna och för företag och organisationer som är verksamma i
Katrineholm. Katrineholm bör därför bli en Kranmärkt kommun för att fler ska uppmärksamma
vårt fina dricksvatten.
Centerpartiet yrkar:
Att Katrineholms kommun deltar i Svenskt Vattens initiativ och KRAN-märker verksamheten samt
tar initiativ för att fler ska välja kranvatten.
Katrineholm 14 november 2018

Inger Fredriksson (C)

Ann-Charlotte Olsson (C)

Victoria Barrsäter (C)

PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen

§ 201
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Sammanträdesdatum

Sida

2019-11-27

1 (1)

KS/2019:21 319

Svar på motion om förtydligande skyltning
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till service- och tekniknämndens
yttrande.
Reservation
Mot beslutet och till förmån för Inger Fredriksson (C) och Tony Rosendahls (V) yrkande
reserverar sig Inger Fredriksson (C) och Tony Rosendahl (V). Den skriftliga reservationen
redovisas som bilaga C.

Sammanfattning av ärendet
Ann-Charlotte Olsson (C) och Victoria Barrsäter (C) har lämnat en motion om
förtydligande skyltning. Motionen utmynnar i följande:
Att Katrineholms kommun tar initiativ till en tydligare skyltning med kvarters- och
gatunamn.
Motionen har remittetas till kulturnämnden samt service- och tekniknämnden.

Ärendets handlingar







Ordförandes förslag till beslut, 2019-11-13
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-11-04
Kulturnämndens beslut, 2019-09-24, § 38
Service- och tekniknämndens beslut, 2019-09-26, § 56
Tjänsteskrivelse, service- och teknikförvaltningen 2019-09-16
Motion från Ann-Charlotte Olsson (C) och Victoria Barrsäter (C), 2019-01-14

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C) och Tony
Rosendahl (V).
Förslag och yrkande
Inger Fredriksson (C) yrkar, med instämmande av Tony Rosendahl (V), bifall till motionen.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning
vilken godkänns av styrelsen. I enlighet med detta ställer han sedan proposition på
ordförandens förslag till beslut och Inger Fredriksson (C) med fleras yrkande. Han finner
att styrelsen biträder ordförandens eget förslag till beslut.
_________________
Beslutet skickas till: Akten

Kovnrrnw^
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DNR KS/2019:21,-3L9

Reservation angående Svar på motion om förtydligande skyltning

Motionen handlar om att göra det lättare för besökare och bofasta att hitta rätt i Katrineholm. Trots
dagens teknik med GPS, så behövs en skyltning för att avgöra om du är på rätt plats. I och med att
"SMSlivräddning" införts, så har detta blivit än viktigare.
Service- och tekniknämnden avslår motionen av ekonomiska skä1, men medger att skötseln av
skyltar, och därmed allmänhetens möjlighet att hitta rätt, varit eftersatt. Därmed borde motionen

kunna bifallas, vilket vi yrkade på vid kommunstyrelsens sammanträde.
Då vårt yrkande om bifall

till motionen avslogs, reserverar vi oss mot beslutet.

Katrineholm 27 novembe r 2Ot9

Centerpartiet

Tony Rosendahl, Vänsterpartiet
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ORDFÖRANDEFÖRSLAG

Vår handläggare

Axel Stenbeck

1 (1)

Datum

Vår beteckning

2019-11-13

KS/2019:21 - 319

Ert datum

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Svar på motion om förtydligande skyltning
Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till
service- och tekniknämndens yttrande.

Göran Dahlström (S)
Kommunstyrelsens ordförande

KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress:
Telefon:
E-post:Axel.Stenbeck@katrineholm.se
Telefax:

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se
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TJÄNSTESKRIVELSE

1 (1)

Datum

Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen

2019-11-04

KS/2019:21 - 319

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Kommunstyrelsens kansli
Axel Stenbeck

Kommunstyrelsen

Svar på motion om förtydligande skyltning
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen lämnar inget förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet
Ann-Charlotte Olsson (C) och Victoria Barrsäter (C) har lämnat en motion om
förtydligande skyltning. Motionen utmynnar i följande: Att Katrineholms kommun tar
initiativ till en tydligare skyltning med kvarters- och gatunamn.
Motionen har remittetas till kulturnämnden samt service- och tekniknämnden.

Ärendets handlingar





Kulturnämndens beslut, 2019-09-24, § 38
Service- och tekniknämndens beslut, 2019-09-26, § 56
Tjänsteskrivelse, service- och teknikförvaltningen 2019-09-16
Motion från Ann-Charlotte Olsson (C) och Victoria Barrsäter (C), 2019-01-14

Ärendebeskrivning
I remissvaren framgår det att service- och tekniknämnden har en planerad satsning och
prioritering i form av underhåll och skötsel av kommunens gatuskyltning.
I skyltningen ingår inte kvartersnamn. Service- och tekniknämndens bedömning är att en
ökad ambitionsnivå med skyltning i form av både gatu- och kvartersnamn ökar driftsoch underhållskostnaderna (bland annat på grund av att gatunamn kan gå genom flera
kvarter, vilket kräver fler skyltar). En sådan ökning bedöms inte rymmas inom befintlig
budget. Sammantaget av detta föreslår service- och tekniknämnden avslag till motionen.
Kulturnämnden konstaterar i sitt remissvar att de ansvarar för att ta fram namn på
gator, torg och andra allmänna platser, men att budgeten för skyltningen ligger på
service- och tekniknämnden.

Förvaltningens bedömning
Kommunledningsförvaltningen gör ingen annan bedömning än de som lämnats från
remissinstanserna.
Axel Stenbeck
Utredare
Beslutet skickas till:
Ann-Charlotte Olsson (C), Victoria Barrsäter (C), Akten
KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress:
Telefon:
E-post:Axel.Stenbeck@katrineholm.se
Telefax:

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se

PROTOKOLLSUTDRAG
Kulturnämnden

§ 38

531

Sammanträdesdatum

Sida

2019-09-24

1 (1)

KULN/2019:35 800

Remissvar - Motion om förtydligande skyltning
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden beslutar att överlämna remissvar enligt nedanstående bedömning till
kommunstyrelsen för vidare hantering.

Sammanfattning av ärendet
Centerpartiet i Katrineholm har inkommit med motionen Förtydligande skyltning som
utmynnar i att Katrineholms kommun ska ta initiativ till en tydligare skyltning med
kvarters- och gatunamn.
Kulturnämndens ansvar är att besluta om namnsättning på gator, torg och andra
allmänna platser. Nämnden ansvarar inte för skyltningen av namnen vilket gör att
budgeten för detta inte finns hos kulturnämnden.
Förslaget innebär en vällovlig ambitionsökning men också en kostnadsökning. Denna
behöver dock behandlas i en budget som ligger utanför Kulturnämndens
ansvarsområden.
Särskilt yttrande
Carl-Johan Fors (KD) anser att det är viktigt att det även sätts upp gatunummer på hus
och fastigheter i kommunen.

Ärendets handlingar



Motion Förtydligande skyltning
Tjänsteskrivelse, Elin Selig, kvalitetsstrateg

Överläggning
Under kulturnämndens överläggning yttrar sig Carl-Johan Forss (KD), Saud Porovic (SD),
Ewa Callhammar (L)
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akt

PROTOKOLLSUTDRAG
Service- och tekniknämnden
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Sammanträdesdatum

Sida

2019-09-26

1 (1)

STN/2019:37 319

Yttrande - Motion om förtydligande skyltning
Service- och tekniknämndens beslut
Service- och tekniknämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

Sammanfattning av ärendet
Centerpartiet i Katrineholm har motionerat om en förtydligande skyltning i Katrineholms
kommun. Flera hus och gator saknar skyltar med kvarters- och gatunamn, vilket enligt
Centerpartiet riskerar att försvåra tjänsten ”SMSlivräddare”. Centerpartiet anser att
kommunen har ett ansvar för att skyltningen blir tydligare, bland annat för att göra det
lättare att hitta i Katrineholm. Centerpartiet menar också att det finns ett kulturhistoriskt
värde i att skylta med kvarters- och gatunamn.

Ärendets handlingar





Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2019-09-16
Anvisning till remiss av motion om förtydligande skyltning
KF §16 Motion om förtydligande skyltning
Motion om förtydligande skyltning

Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S) samt
enhetschef Pierre Jansson.
Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Akten
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Datum

Vår beteckning

SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN

2019-09-16

STN/2019:37 - 319

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Pierre Jansson

Service- och tekniknämnden

Yttrande - Motion om förtydligande skyltning
Service- och teknikförvaltningens förslag till beslut
Service- och tekniknämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

Sammanfattning av ärendet
Centerpartiet i Katrineholm har motionerat om en förtydligande skyltning i Katrineholms
kommun. Flera hus och gator saknar skyltar med kvarters- och gatunamn, vilket enligt
Centerpartiet riskerar att försvåra tjänsten ”SMSlivräddare”. Centerpartiet anser att
kommunen har ett ansvar för att skyltningen blir tydligare, bland annat för att göra det
lättare att hitta i Katrineholm. Centerpartiet menar också att det finns ett kulturhistoriskt
värde i att skylta med kvarters- och gatunamn.

Ärendets handlingar




Anvisning till remiss av motion om förtydligande skyltning
KF §16 Motion om förtydligande skyltning
Motion om förtydligande skyltning

Förvaltningens bedömning
Service- och tekniknämndet har beretts möjlighet att yttra sig i ärendet.
Kommunen har ansvar för kommunens skyltning. I kommunens ansvar ingår skötseln av
skyltar men också mer omfattande och planerat underhållsarbete. Service- och
teknikförvaltningen kommer att prioritera detta arbete högre kommande år.
När det gäller Centerpartiets förslag med skyltning av kvartersnamn innebär det en
ambitionshöjning jämfört med idag. Service- och teknikförvaltningen ser inte att en
sådan satsning ryms inom befintlig budget. Att skylta med kvartersnamn skulle
dessutom öka drifts- och underhållskostnaderna.

Karin Engvall
Avdelningschef
Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Akten

KATRINEHOLMS KOMMUN
SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress:
Telefon: 0150-570 00
E-post:service.teknik@katrineholm.se
Telefax:

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se
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Motion till kommunfullmäktige i Katrineholm om

Förtydligande skyltning
Även om dagens teknik med GPS och liknande gör det lättare att hitta rätt, så behövs det
fortfarande en tydlig skyltning. I Katrineholm saknar många hus och gator skyltar med kvartersoch gatunamn. Denna information behövs för att hitta rätt, vilket idag blir extra viktigt när
tjänsten ”SMSlivräddare” införts. Tjänsten innebär att den som har en aktuell
hjärtlungräddningsutbildning kan kallas in för rädda liv i väntan på att ambulans kommer till
platsen. Den som har fått ett larm måste då veta att den har kommit till rätt adress utan att
behöva lägga onödig tid på att leta sig fram till rätt dörr. Rätt skyltning kan bokstavligen vara
livsavgörande.
Centerpartiet anser att kommunen har ett ansvar för att skyltningen blir tydlig för att göra det
lättare att hitta i Katrineholm. Det har också ett kulturhistoriskt värde att känna till kvarters- och
gatunamn.
Centerpartiet yrkar:
Att Katrineholms kommun tar initiativ till en tydligare skyltning med kvarters- och gatunamn.
Katrineholm 14 januari 2019

Ann-Charlotte Olsson (C)

Victoria Barrsäter (C)

PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen

§ 202
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Sammanträdesdatum

Sida

2019-11-27

1 (2)

KS/2019:62 000

Svar på motion att tillgänglighetsanpassa politiken i
Katrineholm
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige bifaller motionens första yrkande genom att uppdra till
kommunstyrelsen att en översyn görs, vilka hinder som kan förekomma för att
förtroendevalda med någon form av funktionsnedsättning på lika villkor kan delta i
kommunfullmäktiges, kommunens nämnder, styrelser och kommunala bolags
sammanträden.
2. Att avslå motionens resterande fyra yrkanden.
Reservation
Mot beslutet och till förmån för Tony Rosendahl (V) och Jesper Eks (L) yrkande reserverar
sig Tony Rosendahl (V) och Jesper Ek (L). Den skriftliga reservationen redovisas som
bilaga D.

Sammanfattning av ärendet
Thomas Selig (V), Tony Rosendahl (V) och Anita Johansson (V) har lämnat en motion om
tillgänglighetsanpassa politiken i Katrineholm. Motionen utmynnar i följande yrkande
Att en översyn görs, vilka hinder som förekommer för att förtroendevalda med
funktionsnedsättning på lika villkor kan delta i kommunfullmäktige, kommunens
nämnder, styrelser och kommunala bolag
•

•

•

•

Att översynen inkluderar en sammanställning av vilka åtgärder som kan träffas för
att avhjälpa eller åtminstone minska de identifierade hindren för förtroendevald
med funktionsnedsättning
Att översynen ovan genomförs under konsultation av expertis inom området och i
dialog med funktionsrättsrådet samt relevanta organisationer inom
funktionsrättsrörelsen
Att alla nödvändiga förberedelser träffas redan nu för att förtroendevalda med
funktionsnedsättning kan delta i fullmäktiges, nämndernas, styrelsers m.m.
sammanträden på distans
Att eventuellt nödvändiga ändringar i kommunfullmäktiges arbetsordning föreslås
för att möjliggöra för förtroendevalda att delta i sammaträden på distans enligt
motionärernas intention

Beredning av kommunstyrelsens ordförande och förste vice ordförande
Majoriteten ställer sig positiv till att genomföra en översyn men vill inte specificera
översynens utformning i samma utsträckning som motionären. En översyn bör ske
genom omvärldsbevakning och erfarenhetsutbyte med andra kommuner.
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Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2019-11-27

2 (2)

Majoriteten anser att förtroendevalda, i första hand, ska vara fysiskt närvarande vid
sammanträden, i vissa fall behöver det ske med viss anpassning. Behovet av deltagande
vid distans bör framgå av översynen och hanteras därefter.
Genom att verka för att förtroendevalda med funktionsnedsättning kan delta på samma
villkor som andra förtroendevalda uppfyller majoriteten kommunallagen.

Ärendets handlingar




Ordförandes förslag till beslut, 2019-11-12
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-09-30
Motion från Thomas Selig (V), Tony Rosendahl (V), Anita Johansson (V), 2019-02-02

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V) och Jesper Ek (L).
Förslag och yrkande
Tony Rosendahl (V) yrkar, med instämmande av Jesper Ek (L) bifall till samtliga
beslutssatser i motionen.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning
vilken godkänns av styrelsen. I enlighet med detta ställer han sedan proposition på
ordförandens förslag till beslut och Tony Rosendahl (V) med fleras yrkande. Han finner
att styrelsen biträder ordförandens eget förslag till beslut.
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Liberolerno
Reservation. Svar på motion att tillgänglighetsanpassa politiken i Katrineholm
KSl2OLg:62
Vi är glada att majoriteten bifaller motionens första attsats att göra en översyn av vilka hinder som
förekommer för att förtroendevalda med funktionsnedsättning på lika villkor kan delta i
komm unfullmäktige, kommunens nämnder, styrelser och kommuna la bolag.
Vi är dock på besvikna på att majoriteten inte är beredda att redan idag förbereda för att
förtroendevalda med funktionsnedsättning kan delta i fullmäktiges, nämndernas, styrelsers m.m.
sammanträden på distans.

Vi yrkade att:

7.

En översyn görs, vilka hinder som förekommer för att förtroendevalda med
funktionsnedsättning på lika villkor kan delta i kommunfullmäktige, kommunens
nämnder, styrelser och kommunala bolag.

2.

Att översynen inkluderar en sammanställning av vilka åtgärder som kan träffas för
att avhjälpa eller åtminstone minska de identifierade hindren för förtroendevald
med funktionsnedsättning.

3.

Att översynen ovan genomförs under konsultation av expertis inom området och
dialog med funktionsrättsrådet samt relevanta organisationer inom
fu n ktionsrättsröre lsen.

4.
5.

i

Att alla nödvändiga förberedelser träffas redan nu för att förtroendevalda med
funktionsnedsättning kan delta i fullmäktiges, nämndernas, styrelsers m.m.
sammanträden på distans.
Att eventuellt nödvändiga ändringar i kommunfullmäktiges arbetsordning föreslås för att
möjliggöra för förtroendevalda att delta i sammanträden på distans enligt motionärernas
intention.

Då vi inte fick gehör för vårt yrkande på attsatserna 2 till 5 reserverar vi oss mot beslutet gällande
de punkterna.

Jesper Ek (t)

Tony Rosendahl (V)

Katrineholm
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Vår handläggare

Axel Stenbeck

1 (1)

Datum

Vår beteckning

2019-11-12

KS/2019:62 - 000

Ert datum

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Svar på motion att tillgänglighetsanpassa politiken i
Katrineholm
Ordförandens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionens första yrkande
genom att uppdra till kommunstyrelsen att en översyn görs, vilka hinder som kan
förekomma för att förtroendevalda med någon form av funktionsnedsättning på lika
villkor kan delta i kommunfullmäktiges, kommunens nämnder, styrelser och
kommunala bolags sammanträden.
2. Att avslå motionens resterande fyra yrkanden.

Beredning
Majoriteten ställer sig positiv till att genomföra en översyn men vill inte specificera
översynens utformning i samma utsträckning som motionären. En översyn bör ske
genom omvärldsbevakning och erfarenhetsutbyte med andra kommuner.
Majoriteten anser att förtroendevalda, i första hand, ska vara fysiskt närvarande vid
sammanträden, i vissa fall behöver det ske med viss anpassning. Behovet av deltagande
vid distans bör framgå av översynen och hanteras därefter.
Genom att verka för att förtroendevalda med funktionsnedsättning kan delta på samma
villkor som andra förtroendevalda uppfyller majoriteten kommunallagen.

Göran Dahlström (S)
Kommunstyrelsens ordförande

KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

Christer Sundqvist (M)
Kommunstyrelsens vice ordförande

Besöksadress:
Telefon:
E-post:Axel.Stenbeck@katrineholm.se
Telefax:

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se
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TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

1 (2)

Datum

Vår beteckning

2019-09-30

KS/2019:62 - 000

Ert datum

Er beteckning

Kommunstyrelsens kansli
Vår handläggare

Axel Stenbeck

Kommunstyrelsen

Svar på motion från vänsterpartiet om att
tillgänglighetsanpassa politiken i Katrineholm
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen lämnar inget förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet
Thomas Selig (V), Tony Rosendahl (V) och Anita Johansson (V) har lämnat en motion om
tillgänglighetsanpassa politiken i Katrineholm. Motionen utmynnar i följande yrkande
Att en översyn görs, vilka hinder som förekommer för att förtroendevalda med
funktionsnedsättning på lika villkor kan delta i kommunfullmäktige, kommunens
nämnder, styrelser och kommunala bolag
•

•

•

•

Att översynen inkluderar en sammanställning av vilka åtgärder som kan träffas för
att avhjälpa eller åtminstone minska de identifierade hindren för förtroendevald
med funktionsnedsättning
Att översynen ovan genomförs under konsultation av expertis inom området och i
dialog med funktionsrättsrådet samt relevanta organisationer inom
funktionsrättsrörelsen
Att alla nödvändiga förberedelser träffas redan nu för att förtroendevalda med
funktionsnedsättning kan delta i fullmäktiges, nämndernas, styrelsers m.m.
sammanträden på distans
Att eventuellt nödvändiga ändringar i kommunfullmäktiges arbetsordning föreslås
för att möjliggöra för förtroendevalda att delta i sammaträden på distans enligt
motionärernas intention

Ärendets handlingar


Motion från Thomas Selig (V), Tony Rosendahl (V), Anita Johansson (V) 2019-02-02

Förvaltningens bedömning
Enligt kommunallagen 4 kap 23 § ska kommunen verka för att förtroendevalda med
funktionsnedsättning kan delta i handläggningen av ärenden på samma villkor som
andra förtroendevalda. Enligt Socialstyrelsen är funktionsnedsättning en nedsättning av
fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga.
Kommunen har, som motionärerna beskriver, tillgänglighetsanpassat politiska
sammanträden med störst fokus på fysisk funktionsnedsättning.
Tillgänglighetsanpassning av politiska sammanträden för människor med nedsatt
psykisk eller intellektuell funktionsförmåga ställer nya och högre krav på kommunen.

KATRINEHOLMS KOMMUN
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress:
Telefon:
E-post:Axel.Stenbeck@katrineholm.se
Telefax:

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se
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Datum

Vår beteckning

2019-09-30

KS/2019:62 - 000

Kommunstyrelsens kansli

En översyn skulle synliggöra hinder och utmaningar för människor med nedsatt psykisk
eller intellektuell funktionsförmåga att delta vid politiska sammanträden, samt
förhoppningsvis även bidra med förslag på åtgärder och lösningar. Översynen, samt
eventuella åtgärder kräver dock kompetens och resurser som
kommunledningsförvaltningens kansli i dagsläget saknar.
Att samtliga förtroendevalda i fullmäktige, kommunstyrelse och nämnder (undantaget
valnämnden) numera har en läsplatta kan förhoppningsvis öka möjligheterna att
åstadkomma enklare och flexiblare lösningar för förtroendevalda med
funktionsnedsättning. Bland annat pågår ett arbete att börja distribuera kallelser och
handlingar via en applikation.
Deltagande på distans
Deltagande vid sammanträde på distans regleras i kommunallagen 5 kap 16 §:
Ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på distans om fullmäktige har beslutat det.
Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant
sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. En ledamot som
deltar på distans ska anses vara närvarande vid fullmäktiges sammanträde.
Har fullmäktige beslutat om deltagande vid sammanträde på distans ska
arbetsordningen reglera i vilken utsträckning sådant deltagande får ske (kommunallagen
5 kap 72 §). Regleringen kan handla om inom vilken tid förfrågan om distans måste ske
samt att varje förfrågan ska godkännas av ordförande.
Det är fullmäktige som beslutar i vilken utsträckning ledamöter får delta i en nämnds
sammanträden på distans. Deltagande på distans ska ske på det sätt som anges i 5 kap.
16 § (kommunallagen 6 kap 24 §).
Införande av deltagande vid distans bör föregås av en utredning som klarlägger
ekonomiska, juridiska och tekniska förutsättningar, möjligheter och lösningar. Om bildeller ljudkvaliteten under sammanträdet försämras eller förbindelsen bryts måste
sammanträdet avbrytas tills förbindelsen har återupprättats. En säker och kvalitativ
uppkoppling bör därför tas fram innan eventuellt beslut fattas i arbetsordningen om
införande av deltagande vid distans.
Delta på distans kan även nyttjas till att underlätta och förenkla sammanträden för
gemensamma nämnder och organ med flera kommuner.
Ambitionen från kommunledningsförvaltningen är att samtliga förtroendevalda ska
kunna delta i sammanträdena på lika villkor utifrån de möjligheter som finns. Har man
en funktionsnedsättning går det att, tillsammans med ordförande och kansli, göra
individuella lösningar och justeringar.
Axel Stenbeck
Utredare
Beslutet skickas till:
Thomas Selig (V), Tony Rosendahl (V), Anita Johansson (V), Akt
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Motion
Tillgänglighetsanpassa
politiken i Katrineholm

2019-02-02

Enligt 4 kap 23 § kommunallagen ska kommunen verka för att förtroendevalda
med funktionsnedsättning kan delta i handläggningen av ärenden på samma villkor som andra förtroendevalda.
Vad vi kan bedöma är möjligheten för förtroendevalda med fysisk funktionsnedsättning goda att kunna delta i fullmäktiges arbete, t.ex. med hänsyn till anpassning av lokaler för rörelsehindrade eller användning av hörselslingor.
I kommunens ”Tillgänglighetsguide” står det att läsa:
Katrineholms kommun arbetar för en god tillgänglighet.
Vi tror på att det är bra för både den enskilda individen och för samhället
i stort. För personer med funktionsnedsättning är det extra viktigt med ett
tillgängligt samhälle.1
Formuleringen vittnar om en mycket positiv inställning och en hög ambition, vad
avser arbetet med tillgänglighetsfrågor.
Faktorerna som sedan räknas upp berör dock huvudsakligen den fysiska miljön
och även främst dess aspekter för personer med fysiska funktionsnedsättningar
(tillgänglig för rullstol, handikapparkering, handikapptoalett, hiss,
teleslinga/hörslinga, trådlöst internet).

[1]

Katrineholms kommun. (u.å.). Tillgänglighetsguide. Hämtad: 6 november 2018, från
https://www.katrineholm.se/Om-kommunen/Tillganglighet/Tillganglighetsguide/”
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Neuropsykiatriska och kognitiva funktionsnedsättningar
Situationen är alls inte lika god för personer med neuropsykiatriska eller kognitiva
funktionsnedsättningar. Utmaningar som är gemensamma för flertalet personer ur
denna grupp är endast fragmentariskt inkluderade i ovan nämnda
”Tillgänglighetsguide”. Vi beskriver några ytterst konkreta exempel:
En av Vänsterpartiets förtroendevalda har Aspergers syndrom och ADHD. För

personen i fråga är dagens sätt att distribuera handlingar inför vissa
sammanträden ytterst besvärligt: att hantera och kunna hålla reda på ett stort
antal digitala dokument samt tillhörande anteckningar är en utmaning redan
under förberedelserna inför ett sammanträde. Under själva sammanträdet är det
helt uteslutet för hen att kunna jonglera alla olika digitala handlingar med
tillhörande anteckningar, att samtidigt uppmärksamt följa vad som sägs och att
dessutom kunna sortera tankarna för att aktivt delta i debatten.
För Kommunfullmäktige har detta enligt vårt tycke nästan föredömligt lösts
genom att handlingarna skickas ut i en sammanhängande pdf-fil med tydliga
sidmarkeringar och en fungerande innehållsförteckning.
Lösningen för andra sammanträden har i praktiken varit att själv skapa en sådan
pdf-fil innan sammanträdet: att klicka sig igenom varenda punkt på dagordningen,
att manuellt ladda ner varenda bilaga, konvertera eventuella Word-, PowerPoint-,
RTF- eller Excel-filer till PDF-format, döpa om dessa så att de hamnar i rätt
ordning – och att sedan sammanfoga alla handlingar till en sammanhängande
PDF-fil.
Tidsåtgången för den proceduren är inte oväsentlig.
En annan av Vänsterpartiets förtroendevalda har paniksyndrom med agorafobi (torgskräck). För hen är det ytterst påfrestande att delta vid fysiska

sammanträden – även om hen skulle ha mycket att tillföra i debatten. Hittills har
”lösningen” varit en långsam tillvänjning och träning – och i flertalet fall att helt
enkelt inte delta i sammanträdena.
Att på grund av sin funktionsnedsättning inte kunna delta är per definition inte
samma sak som att – i lagens ord – kunna delta på samma villkor som andra
förtroendevalda.
För den förtroendevalda i fråga skulle en konkret möjlighet erbjudas i 5 kap 16 §
kommunallagen: ledamöter kan ges möjlighet att delta i fullmäktiges
sammanträden på distans.
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Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på
ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika
villkor.
En gemensam utmaning för bägge här beskrivna förtroendevalda är längden på
sammanträden, eftersom många personer med funktionsnedsättningar inte har
förmågan att bibehålla koncentrationen under långa oavbrutna perioder, särskilt
där det förekommer många externa stimuli. Här skulle dels kortare men mer
frekventa sammanträden vara en möjlig lösning – eller exempelvis mer frekventa
pauser. Alternativt skulle installationen av bildskärmar där live-video och -ljud
sänds i mer avgränsade rum (i närhet till men utanför fullmäktigesalen) ge
personerna i fråga möjlighet att ”ta en paus” under kortare perioder och samtidigt
trots det kunna följa sammanträdet utan att behöva avbryta sin tjänstgöring.

En översyn behövs
Beskrivningarna ovan är endast några konkreta exempel på svårigheter som möter
förtroendevalda med neuropsykiatriska och/eller kognitiva funktionsnedsättningar. De beskrivna lösningarna är likaså endast applicerbara på de enskilda fallen.
Visserligen skulle beskrivningarna kunna avfärdas som ”anekdotisk bevisföring” –
men Vänsterpartiet kan inte rimligen vara det enda partiet med aktiva som har en
funktionsnedsättning och som upplever liknande problem. För att inte ens tala om
politiskt intresserade som redan från början avstår från att engagera sig, eftersom
bristen på anpassningarna gör att ett sådant engagemang redan i förväg upplevs
som helt ”utopiskt”.
Vi vill därför att Katrineholms kommun aktivt arbetar för att även lyfta frågor om
neuropsykiatriska och kognitiva funktionsnedsättningar i det i stora delar mycket
positiva strategiska tillgänglighetsarbetet i kommunen. Enligt vår mening är
kommunfullmäktigeförsamlingen ett ypperligt bra ställe att börja på.

Motion

Tillgänglighetsanpassa politiken i Katrineholm
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Vänsterpartiet
Katrineholm

Vänsterpartiet Katrineholm motionerar därför:
att en översyn görs, vilka hinder som förekommer för att förtroendevalda med

funktionsnedsättning på lika villkor kan delta i kommunfullmäktige, kommunens nämnder, styrelser och kommunala bolag;
att översynen inkluderar en sammanställning av vilka åtgärder som

kan träffas för att avhjälpa eller åtminstone minska de identifierade
hindren för förtroendevalda med funktionsnedsättning;
att översynen ovan genomförs under konsultation av expertis inom

området och i dialog med funktionsrättsrådet samt relevanta
organisationer inom funktionsrättsrörelsen;
att alla nödvändiga förberedelser träffas redan nu för att förtroendevalda med

funktionsnedsättning kan delta i fullmäktiges, nämnders, styrelsers mm sammanträden på distans;
att eventuellt nödvändiga ändringar till Kommunfullmäktiges arbetsordning

föreslås för att möjliggöra för förtroendevalda att delta i sammanträden på
distans enligt motionärernas intention.

Katrineholm, dag som ovan,

Thomas Selig,
ledamot KF,
Vänsterpartiet
Katrineholm

Motion

Tony Rosendahl,
gruppledare,
Vänsterpartiet
Katrineholm

Tillgänglighetsanpassa politiken i Katrineholm

Anita Johansson,
ledamot KF,
Vänsterpartiet
Katrineholm
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Interpellation ställd till kommunfullmäktiges ordftirande
Göran Dahlström och vice ordförande Christer Sundqvist
Vid ett områdesmöte med rektorer, representanter ftir forskolor Vtist, ftirfildrar
och undertecknad togs bland annat ftiljande iimnen upp;
Bamkonventionen, besparingar och beslut att 15- och 2O+immarsbarnen inte fär
varcpäforskolan ntir det iir skollov.
En ftirtilder sttillde ftiljande frågor och jag lovade att framfora dem:

-

Hur ttinker politiker niir man beslutar om besparingar i skolan?
Gör man någon konsekvensanalys?
Hur beallar man barnets biista utifran barnkonventionens som ska bli lag
nåista år?

{nw

Inger Hult

Liberalerna

Bildningsniimnden
2e vice ordftirande

Kontaktpolitiker i förskoleområde Våist
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SKRIVELSE

1 (2)

Datum

Vår beteckning

2019-10-24

KS/2019:349 - 609

Ert datum

Er beteckning

/Eget_Kontor/
Vår handläggare

/RedigerareNamn/

Svar på interpellation gällande barnkonventionen,
besparingar och 15 och 20 timmarsbarn i förskolan
Inger Hult (L) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Göran
Dahlström (S) och kommunstyrelsens vice ordförande Christer Sundqvist (M) gällande
barnkonventionen, besparingar och 15 och 20 timmarsbarn på förskolan.
Interpellationen lyder:
Vid ett områdesmöte med rektorer, representanter för förskolor Väst, föräldrar och
interpellanten togs bland annat följande ämnen upp;
Barnkonventionen, besparingar och beslut att 15- och 2O timmarsbarnen inte får vara
på förskolan när det är skollov.
En förälder ställde följande frågor som interpellanten lovade att framföra.
Frågorna lyder:
- Hur tänker politiker när man beslutar om besparingar i skolan?
- Gör man någon konsekvensanalys?
- Hur beaktar man barnets bästa utifrån barnkonventionen som ska bli lag nästa år?
Svaren lyder:
Årsredovisningen för 2018 visar på en god måluppfyllelse i de kommunala
verksamheterna, med en fortsatt god tillväxt med fler invånare, bostadsbyggande och
ett växande näringsliv. Samtidigt ökar kostnaderna för verksamheterna mer än
intäkterna, vilket inte är en hållbar situation. Dessutom är det ett lagkrav att kommunen
har en ekonomi i balans. För att kommunen ska klara en ekonomi i balans måste
åtgärder (kostnadsminskningar) vidtas i hela kommunen. Lågt räknat går drygt 50% av
kommunens resurser till barn och unga. Kostnadsminskningar är en förutsättning för ett
positivt resultat 2019, men ligger också till grund för de ekonomiska förutsättningarna
inför 2020.
Osäkerhet kring samhällsförändringar påverkar kommunens möjligheter till långsiktig
planering och ekonomiska förutsättningar förändras fort. Finansieringen av välfärden, är
en stor utmaning som kommunen står inför. En stark ekonomi för kommunen ger god
förutsättning till ett gott framtida samhälle för våra barn och unga.
Beslutet att 15 och 20 timmarsbarnen inte får vara i förskolan när det är skollov
föregicks av en kartläggning och analys av förskolans utmaningar. Kartläggningen
mynnade ut i en handlingsplan med ett antal åtgärder. En av svårigheterna som
identifierades var planering av verksamheten under lov och sommaren då
KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress: Fredsgatan 38
Telefon: 0150-570 00
E-post:
Telefax:

Org.nummer 212000-0340
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Skrivelse
Datum

2 (2)

Vår beteckning

2019-10-24
/Eget_Kontor/

överenstämmelse med inlämnat schema och faktisk närvaro är låg.
Bildningsförvaltningens slutsats var att både ur ett ekonomiskt och verksamhetsmässigt
perspektiv användes befintliga resurser ineffektivt. En förändring av regelverket skulle
innebära en stabilare verksamhet under hela året för förskolebarnen. Denna
kartläggning låg till grund inför beslutet i bildningsnämnden att ändra i styrdokumentet
”Regler och avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg”.
Mot bakgrund av den senaste tidens debatt kring vistelsetider i förskolan för barn till
föräldralediga kommer bildningsförvaltningen nu att genomföra en intern översyn av
tillämpningsreglerna. Bildningsförvaltningen för en dialog med Skolverket och även med
andra kommuner som befinner sig i liknande situation och har liknande regler.
När det gäller beslutet kring hur bildningsnämnden kunde möta kommunstyrelsens
uppmaning att spara gjorde förvaltningen en bedömning av vilka åtgärder som skulle
påverka verksamheten närmast barn och unga så lite som möjligt. Bildningsnämnden
fattade beslutet att minskningen av kostnaderna till största delen skulle tas inom
administration och övergripande arbete.
Beroende på beslut, görs också konsekvensbedömningar tillsammans med barn och
unga då besluten direkt påverkar barn och unga. På bildningsförvaltningen finns ett
samverkansråd med elever som träffas inför varje sammanträde i bildningsnämnden
och diskuterar förslagen till beslut.
Alla beslut som bildningsnämnden fattar berör barn och unga. Bildningsförvaltningen
och nämnden har ett barnperspektiv när förslag arbetas fram och beslut fattas.
Bedömningar och konsekvensbeskrivning görs. Under november kommer alla chefer
inom bildningsförvaltningen tillsammans med personal från övriga förvaltningar att
genomgå en kompetensutveckling kring nya Barnrättslagen och i november kommer
också regeringen att lämna vägledning på hur lagtexten ska tolkas. Vägledningen
kommer att implementeras i hela kommunorganisationen. Det gör att samtliga
förvaltningar kan förbättra sitt arbete ytterligare kring barn och unga.

Göran Dahlström (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Christer Sundqvist (M)
Kommunstyrelsens vice
ordförande
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Interpellation ställd till Bildningsnämndens
ordförande Johan Söderberg: Pedagogisk
personal som arbetar deltid för att orka.
Katrineholm, 191202

Allt fler lärare ryktas överväga, eller redan ha fattat beslut om, att önska nedsatt
tjänstgöringsgrad för att orka med sitt uppdrag. Om detta är sant är det mycket
oroväckande eftersom skolans kvalité, och elevernas kunskapsutveckling är högst beroende
av att undervisningen i så hög grad som möjligt bedrivs av i ämnet legitimerade lärare. Om
våra legitimerade lärare arbetar i mindre utsträckning är det med ökande sannolikhet att de
ersätts av obehöriga lärare. Konsekvenserna av detta är ofrånkomliga:
● De legitimerade lärare som finns på plats ska vara delaktiga i planeringen av andras
undervisning samt utvärdering av elevernas prestationer och sedan betygssättning.
Det ökar arbetsbördan och risken är att hjulet snurrar och situationen blir värre.
● Kvalitén i undervisningen påverkas negativt, och kunskaps- och resultatutvecklingen
för Katrineholms barn och ungdomar halkar ännu längre efter resten av landet.
● Andelen elever som inte bara är behöriga till ett nationellt program på gymnasiet,
men har tillräckligt med sig i ryggsäcken för att nå gymnasieexamen inom 3 år,
fortsätter att minska.
Kvalitetsredovisningar påtalar ofta andelen behöriga/legitimerade lärare, men sällan
(aldrig?) andel lektioner som undervisas av någon som är legitimerad i det aktuella ämnet.
Vidare redovisas sjukskrivningstalen, men om individer gått ner i tjänst för att undvika att bli
sjukskrivna, så syns inte det heller i statistiken.
Att vara attraktiv arbetsgivare är så mycket mer än att erbjuda en tusenlapp i
friskvårdsbidrag, eller att erbjuda förmånsdator, utan det handlar om att förebygga
sjukskrivningar, analysera riskfaktorer, sätta in konkreta, utvärderingsbara åtgärder för att
förebygga sjukskrivning, och lyssna på personalen.
Med anledning av ovanstående är mina frågor till Bildningsnämndens ordförande Johan
Söderberg (S) är:
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1. Hur stor andel av den för närvarande anställda personalen i BIF har nedsatt
tjänstgöringsgrad?
a. Hur stor andel av dessa är legitimerade eller behöriga lärare?
b. Hur många av dessa är legitimerade eller behöriga förskolelärare?
2. Hur varierar dessa siffror per stadie, dvs 1-3, 4-6, 7-9 och gymnasiet?
3. Hur har utvecklingen sett ut historiskt?
4. Hur följer förvaltningen upp de bakomliggande anledningarna till att en av
kommunens behöriga/legitimerade pedagogisk personal väljer att arbeta deltid?
5. Hur stor andel av dessa är eller tros vara på grund av eller rädsla för att bli
sjukskriven.
6. Vilka åtgärder planeras/verkställs för att se till att vår personal känner ork och glädje
för att återgå till att eller fortsätta arbeta 100%

Katrineholm den 2 december 2019
Jesper Ek, Liberalerna
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Motion till kommunfullmäkige i Katrineholm
Om informationskampanj gällande cykeltrafik
Av Katrineholms kommun Gång- och cykelplan framgår målsättning att andelen resor med

cykel i kommunen iallmänhet ska öka och isynnerhet öka i Katrineholms stad. Det är en

uppfattning som Centerpartiet helt står bakom.
Förutsättningarna för cykeltrafik i tätorten har byggts ut successiW. I takt med utbyggnaden
för cykeltrafiken verkar regelefterlevnaden tyvärr ha gått i motsatt riktning vilket skapar

irritation bland andra trafikanter och ytterst orsakar trafikolyckor.
Trafikmiljön för cyklister har under de senaste decennierna byggts ut och förbättrats med
separata cykelbanor, kombinerade cykel- och gångbanor, cykelöverfarter med mera.
Regelverket för cykeltrafiken har blivit mer komplex och en del ryklister har tyvärr attityden
att en cyklist bara har rättigheter och inga skyldigheter. Att bryta elementära regler som att
cykla på fel sida och på trottoarer är förhållandevis vanligt. När ryklister bryter mot
grundläggande trafikregler skapar det irritation och motsatsförhållanden till andra

trafikanter. Samspelet mellan cyklister och bilister har försämrats. Det vore en förenkling att
påstå att det bara är barn och ungdomar som brister itrafikbeteendet. Det är i lika hög grad
vuxna som inte följer trafikreglerna och barn gör som den vuxne gör. I takt med att
cyklismen ökar blir det allt viktigare att trafikreglerna följs och att samspelet mellan de olika
trafi kantgrupperna förbättras.

Ett led i att försöka öka trafikkunskapen vore att genomföra en offensiv informationskampanj om cykeltrafik isociala medier och på kommunens hemsida. En Cyklisternas dag
skulle också kunna inrättas.

Centerpartiet yrkar:

Att Katrineholms kommun tillvåren 2020 startar en informationskampanj om cykeltrafik i
tätorten och om vilka regler som gäller i olika trafikmiljöer.
Att en Cyklisternas dag inrättas.
Katrineholm 18 november 2019
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Katrineholm 2019-11-25

Motion

Små barn lider av buller – skyddas inte av lagen
I en artikel från SVD 2019-11-21 kunde vi läsa följande:
”I dag regleras buller enligt lag – på arbetsplatser, i trafiken och i skolan. Men en grupp som inte
omfattas av några regler alls gällande ljudmiljö är den grupp som kanske är allra mest känslig – små
barn under sex år.Dagens gränsvärde för industriell miljö – 85 decibel. Den är satt med tanke på att
en arbetare utsätts för buller åtta timmar om dagen under ett helt yrkesliv. Professor Kerstin Persson
Wayes mätningar har visat att förskolebarn i medeltal är exponerade för runt 84–85 decibel. Det
viktigaste är att vi skyddar barnen och ger dem en tillräckligt bra miljö för lärande. I skolan gäller
arbetsmiljölagen, som reglerar buller- och ljudnivåer för elever och personal, från och med
förskoleklass. Det innebär att barn under sex år, förskolebarnen i stort sett utgör den enda
”samhällsgrupp” som inte omfattas av lagen.”

17 januari 2017 lämnade KD in en motion med följande yrkanden:
Att genomföra en genomgripande utredning av arbetsmiljösituationen inom kommunens
alla förskolor, där bland annat ljudtrötthet och stress ska mätas.
Och att utifrån utredningen snabbt återkomma med relevant åtgärdspaket som minskar de
arbetsmiljöproblem som identifieras.
Utifrån ovan nya kända fakta av professor Kerstin Persson Wayes och inför byggandet av
dom nya förskolor i kommunen yrkar vi på följande:
-

Att kommunen tar hänsyn till kända fakta om små barns ljudpåverkan vid byggandet
av nya förskolor, både med gällande lagstiftning och kända fakta utanför
lagstiftningen.
Att redovisa hur Ni tänker förändra barns arbetsmiljö inom förskolan i gamla som nya
fastigheter i Katrineholm utifrån påverkan av höga bullernivåer?

Katrineholm 2019-11-25
Joha Frondelius
KD ledamot fullmäktige

Marian Loley
KD ledamot fullmäktige
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Datum

Kommunledningsförvaltningen

2019-12-05

Vår handläggare

Ert datum

Vår beteckning

Nämndadministration

Er beteckning

Meddelanden
Förslag till beslut
Meddelandena läggs till handlingarna.
Rapport av ej verkställda beslut tredje kvartalet 2019
Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporten av ej verkställda gynnande
nämndbeslut.
Nämnden godkänner nedanstående statistikrapport och överlämnar den
kommunfullmäktige och revisorerna.
Vid tredje kvartalets rapportering fanns följande ej verkställda beslut:
Äldreomsorg - SoL
Särskilt boende
Upplysning: Vid rapporteringstillfället var 2 beslut (1 kvinna, 1
man) verkställda. Samtliga har tackat nej till varsitt erbjudande.
Omsorg till personer med funktionsnedsättning – LSS
Bostad med särskild service för vuxna
Upplysning: Vid rapporteringstillfället var 1 beslut (man) verkställt.
1 sökande har tackat nej till 2 erbjudanden och vill vänta på ny
gruppbostad som planeras vara färdigställd 2020.
1 sökande har skrivit kontakt 2019-03-15 men inte flyttat in vid
dagens datum.
Biträde av kontaktperson
Upplysning: Vid rapporteringstillfället var 1 beslut (man) verkställt.
1 man har blivit erbjuden ny kontaktperson men avbokade mötet.
1 man har träffat ny kontaktperson och verkställigheten har försökt
komma i kontakt med den enskilde för att komma igång med
insatsen. Gällande 1 beslut (kvinna) har verkställigheten skjutits
fram med anledning av enskilds mående.
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3 (2 kvinnor, 1 man)

5 (1 kvinna, 4 män)
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