
KALLELSE
1 (1)

Datum

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Katrineholms kommun Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Sammanträdande organ Bygg- och miljönämnden

Tid 2020-02-05 klockan 14.00

Plats Trädgårdsgatan 1, Plan 3, Rum 611

Ärende Beteckning

Upprop

Val av justerare

1 Information till bygg- och miljönämnden INFO.2020.1

2 Redovisning av delegationsbeslut INFO.2020.2

3 Rapportering av pågående planer med tidplaner och

prioriteringsordning 2020

PLAN.2020.1

4 Ansökan om bygglov för nybyggnad av ishall BYGG.2019.470

5 Förbud vid vite att släppa ut spillvatten, XXXXX 

6 Förbud vid vite att släppa ut spillvatten, XXXXX
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7 Handlingsplan mot nedskräpning ALLM.2019.64

8 Remiss - Personalpolitiskt program 2020 ALLM.2020.2

9 Remiss: Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om

detaljplan samt förslag till Boverkets allmänna råd om

redovisning av reglering i detaljplan

ALLM.2020.3

10 Internkontrollplan med rapportering 2019 ALLM.2019.3

11 Internkontrollplan och rapportering 2020 ALLM.2020.1

12 Underlag för övergripande plan med budget 2020-2022 ALLM.2019.51

13 Årsredovisning Bygg- och miljönämnden 2019 ALLM.2020.4

14 Meddelanden till Bygg- och miljönämnden 2020 INFO.2020.3
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Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Katrineholms kommun Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Vår handläggare

Malin Lundhe

1. Information

· Redovisning av handläggningstid för bygglov

· Samrådsinformation gällande detaljplan Strängstorp

· Öljareprojektet

· Projekt "Kontroll av äggmärkning"
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Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Katrineholms kommun Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Vår handläggare

Malin Lundhe Bygg- och miljönämnden

Administratör Katrineholms kommun

2. Redovisning av delegationsbeslut
Förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna redovisningen och lägga den till

handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Redogörelse av beslut som fattats under perioden 2019-11-27 - 2020-01-16 med stöd av

gällande delegation.

Beslutsunderlag

Beslutsmottagare
Akten
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Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Katrineholms kommun Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Vår handläggare

Sara Eresund Bygg- och miljönämnden

Katrineholms kommun

3. Rapportering av pågående planer med tidplaner och
prioriteringsordning 2020

Förvaltningens förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna dokumentet för pågående planer,

daterad 2020-02-05 .

Motivering
För pågående detaljplaner som inte följer tidigare beslutade tidplaner har förvaltningen

föreslagit nya tidplaner. Ändringar markeras med ett utropstecken och en färgkod där

röd betyder att tidplanen flyttas fram, grön att planen ligger före tidplanen och svart att

planen flyttas från eller till väntekategorin. I dokumentet finns även en förklaring till

varför inte tidigare tidplaner har kunnat följas.

Detaljplanerna är kategoriserade efter prioriteringsnivå, baserat på de riktlinjer som

antogs den 19 augusti 2015.

Tidplaner för pågående arbete med översiktplanering, program och gestalningsprogram

finns också med i dokumentet.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har bedömt att de föreslagna nya tidplanerna är rimliga

för fortsatt arbete med planerna. Planprioritering och fördelning av kostnader följer

antagna riktlinjer.

Beslutsunderlag
Pågeånde planer, daterad 2020-02-05

Beslutsmottagare
Akten



Pågående planer
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Bygg- och miljönämnden 2020-02-05

Foto: Hanna Maxstad



Innehåll
I detta dokument har Samhällsbyggnadsförvaltningen samlat alla pågående planer och program. 

● Lista på pågående detaljplaner, uppdelade enligt prio-grupp, inkl. eventuella avvikelser mot tidplan

● Lista på pågående översiktsplaner, program och gestaltningsprogram

● Kriterier för prioriteringsordning för detaljplaner

● Kriterier för fördelning av detaljplanekostnader

● Planhandläggare

● Kartor
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Ärende 
nr

Kost
‐nad

Hand‐
läggare

Detaljplan för Upp‐
drag

Sam‐
råd

Gransk
ning

Antaga
nde

Laga 
kraft

Avvikelserapport/ information

PLAN
2015.10

K JF
Konsult

Luvsjön – etapp 4
Ny etapp tomter vid Luvsjön
50 nya tomter

23 sep
2015

2017
4

2018
2

2019
4

? Försening på grund av att geoteknisk 
underlag behöver ordnas som 
underlag inför antagande av planen
Antagen KF 18 nov. Överklagad

PLAN
2016.13

K DL Duvestrand
Nya flerbostadshus/tomter
140 nya bostäder

2 nov
2016

2020
2

2020
3

2020
4

2021
1

Förberedande arbete pågår hos 
mark‐ och exploatering.
Tilldelning av mark pågår. 

PLAN
2017.3

E SE
Konsult

Abborren
Nytt flerbostadshus
100 nya lägenheter

12 april
2017

2018
1

2018
2

2019
4

? Inväntat byggnationen av ny 
brandstation samt inväntat resultat 
av miljöundersökningar. Ytterligare 
utredningar gällande 
föroreningssituationen togs fram. 
Antagen KF 21 oktober. Överklagad 

PLAN
2017.5

E MJ Norra stadsdelen
Ny stadsdel, 400 nya 
bostäder

14 juni 
2017

2020
3

2020
4

2021
1

2021
2

Dagvattenfrågan måste utredas 
vidare. Markundersökning har tagits 
fram. Inväntat detaljplan för skolan, 
nya skisser behöver tas fram.

PLAN 
2017.6

E JF
Konsult

Rådmannen 3
Fler tillåtna användningar 
inom fastigheten

14 juni 
2017

2017 
4

2020
3

2020
4

2021
1

Miljötekniska markundersökningar 
och kostnadskalkyler för ev. sanering 
har tagits fram
Ny fastighetsägare okt 19, inväntar 
underskift planavtal.

PLAN
2018.7

K JF Kerstinboda
Utökad industri

22 aug
2018

2019
3

2020
3

2020
4

2021
1

Omfattande synpunkter under 
samråd behöver hanteras.
Ytterligare utredningar gällande geo‐
och miljöteknik, dagvatten behöver 
tas fram under våren. MKB 
uppdateras.

Detaljplaner med prio 1

Processteg  genomfört 

Processteg kvar samt tidplan (2018:1 = år:kvartal)

Processteg som ej ingår i detaljplanen

Pågående detaljplaner
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Ärende 
nr

Kost
‐nad

Hand‐
läggare

Detaljplan för Upp‐
drag

Sam‐
råd

Gransk‐
ning

Antaga‐
nde

Laga 
kraft

Avvikelserapport/ information

PLAN
2016.14

K EL Gersnäs 3:8, skola på norr
Ny grundskola

2 nov
2016

2019
4

2020
1

2020
2

2020
2

Inväntat underlag från KFAB
Dagvattenfrågan måste utredas 
vidare. Ny placering därav omtag. 
Justerad med tanke på KS/KF:s (ej 
ännu bestämda) sammanträdestider 
i förhållande till BMN 2020.

PLAN 
2018.2

K MJ Lövåsen – Uppsala, 
drivmedelsförsäljning, 
biluppställning mm

7 feb 
2018

2020
2

2020
3

2020
4

2021
1

Omfattande utredningar kommer 
behövas.

PLAN
2018.3

E DL Kronfågel
Utökad verksamhet

7 mars
2018

2020
2

2020
3

2020
4

2021
1

Inväntat att fastighetsägaren skulle 
anlitat plankonsult. Utredningar ska 
tas fram, samråd med Trafikverket.
Ny projektledare på Kronfågel, 
omtag 

PLAN
2018.4

K MJ Strängstorp
30 nya tomter

16 maj 
2018

2020
1

2020
2

2020
3

2020
4

Geoteknik har tagits fram och 
arkeologisk utredning. 
Dagvattenutredning pågår.

PLAN
2015.5

E EL
Konsult

Vitsippan
Flerbostadshus
50 lgh

23 sep
2015

2018
2

2018
4

2019
2

2019 Ska kompletteras med utförligare 
solstudie.
Antagen BN 22 maj. 
Laga kraft 2019‐12‐03

Detaljplaner med prio 1 fortsättning
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Ärende 
nr

Kost
‐nad

Hand‐
läggare

Detaljplan för Upp‐
drag

Sam‐
råd

Gransk
ning

Antaga
nde

Laga 
kraft

Avvikelserapport/ information

PLAN
2018.9

K MJ Backa förskola
Utbyggnad förskola

7 nov
2018

2020
2

2020
3

2020
4

2021
1

Inväntar ritningar från KFAB
Bullerutredning behöver tas fram

PLAN
2018.10

K MJ Förskola vattentornet
Nybyggnad förskola

7 nov
2018

2020
2

2020
3

2020
4

2021
1

Inväntar ritningar från KFAB

PLAN
2018.12

K DL Plogen 4:1 m.fl
Nybyggnad förskola

7 nov
2018

2020
1

2020
2

2020
3

2020
3

Inväntar ritningar från KFAB
Ej prioriterad i förhållande till dem 
andra förskoleplanerna

PLAN
2019.3

K DL Lövåsen Heden
Nytt handelsområde

17 april
2019

2020
2

2020
3

2020
4

2021
1

Krävs förprojektering av väg, 
komplettering av
dagvattenutredning behöver tas 
fram

Detaljplaner med prio 1 fortsättning
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Ärende 
nr

Kost
nad

Handlä
ggare

Ärende Status

PLAN
2016.4

K EL Gestaltningsprogram för Duvestrand
Framtagande av ett gestaltningsprogram för ett avgränsat område i södra delen av 
Katrineholm. Inom området ska det planeras för cirka 150 bostäder, varav 20 
villatomter, och ett nytt äldreboende i anslutning till det redan befintliga.

Färdig

PLAN 
2016.5

E TL Gestaltningsprogram för Norra stadsdelen
Markanvisningsavtal finns för ett större område med totalt 600 bostäder på norr. 
Planläggning ska föregås av  gestaltningsplan. 

Färdig

PLAN
2015.3

K SE Grönplan för Katrineholms stad
En grönplan ska tas fram för Katrineholm inkl. utvecklingsplaner 

Antagen i KF 2018‐12‐17

PLAN
2018.6

K SE Masterplan för norra stadsdelarna
En samlad bild över hur norr ska utveckas framöver

Återrapporterad och därmed 
avslutad i KS 2018‐12‐19

PLAN
2017.4

K SE Gestaltningsförslag för nya centrumkvarteren (mackarna)  Uppdrag i BMN 2017‐06‐14
Ej påbörjad

K Lars‐
Herma
n
DL 
SE

Centrum väst – plan för utveckling – övergripande , inspiration, vad kan det tänkas 
bli i framtiden

Uppdrag i kommunplan 2019‐2022
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Översiktsplaner, program, gestaltningsprogram



Pågående 
detaljplaner



Pågående 
detaljplaner



Kriterier för prioritering av detaljplaner
Planuppdrag med aktivt planarbete är placerade i tre prioritetsgrupper.

Prio 1 Uppdrag som uppfyller något av nedanstående kriterier ges förtur då de är av strategisk vikt för 
Katrineholms kommun

● Befrämja sysselsättningen (minst 20 nya arbetstillfällen alt 2000 m2 tillkommen bruttoyta)
● Skapa attraktivt boende, minst 30 lägenheter
● Uppfylla kommunal service såsom skola, vård och omsorg
● Möjliggöra stora infrastrukturprojekt (riksvägar, huvudleder, järnvägsnät)
● Stor betydelse för kommunens attraktivitet

Prio 2 Uppdrag som hanteras skyndsamt men som ej uppfyller kraven för Prio 1

● Befrämja sysselsättningen (färre än 20 nya arbetstillfällen alt mindre än 2000 m2 tillkommen bruttoyta)
● Bostäder färre än 30 lägenheter
● Mindre infrastrukturprojekt
● Bevarande av kulturmiljöer
● Planer föranledda av andra kommunala beslut (framdragning VA mm.)

Prio 3 Aktivt planarbete bedrivs i förhållande till planer med Prio 1 och 2.

● Anpassning till rådande förhållanden (mindre ändringar)

V Vissa uppdrag inväntar beslut eller utredningar som inte planavdelningen råder över, dessa uppdrag har då placerats i en 
väntekategori. När beslut har fattats eller utredning inkommit prioriteras uppdraget till antingen 1, 2 eller 3 beroende på 
uppdragets dignitet.
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Kriterier för fördelning av detaljplanekostnader
E Planer som bekostas av exploatören

För planer som där den enskilde exploatören har störst nytta av planen upprättas planavtal mellan 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och exploatören. Exploatören ansvarar då för kostnader för grundkarta, 
fastighetsförteckning samt nödvändiga utredningar som t.ex. miljökonsekvensbeskrivning, geoteknik,
radon, arkeologi, riskanalys eller buller. Upprättandet av planhandlingar sker antingen av 
samhällsbyggnadsförvaltningens personal eller av plankonsult. Samhällsbyggnadsförvaltningen 
fakturerar löpande de kostnader som orsakas av uppdraget.

K Planer där kommunen står för plankostnader initialt och tar ut kostnader i bygglovsskedet.

Vad gäller planer där kommunen är markägare alternativt initiativtagare samt för de planer som är 
initierade av andra kommunala beslut tas kostnaderna ut i bygglovsskedet enligt taxa fastställd av 
Katrineholms kommuns fullmäktige.

Handläggare
EB Erik Bjelmrot
SE Sara Eresund
EL Ellen Liljencrantz
JF Jonatan Faijersson
MJ Maela Jaanivald
DL David Labba

10



Ärende 
nr

Kost
‐nad

Hand‐
läggare

Detaljplan för Upp‐
drag

Sam‐
råd

Gransk
ning

Antaga
nde

Laga 
kraft

Avvikelserapport/ information

PLAN
2019.4

E EL Solparken
Utvecklat näringsliv

26 juni
2019

2020
1

2020
2

2020
3

2020
4

Detaljplaner med prio 2
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Ärende
nr

Kost
‐nad

Hand‐
läggare

Detaljplan för Upp‐
drag

Sam‐
råd

Gransk
ning

Antaga
nde

Laga 
kraft

Avvikelserapport/ information

PLAN
2017.2

E SE
Konsult

Lövkojan 10  Etapp 2
48 bostäder i bef + bygga ut 
med ytterligare bostäder

1 feb
2017

Plankonsult anlitad av exploatör, 
väntar på besked från exploatör.

PLAN
2013.8

K DL Stortorget
Nytt torg och flerbostadshus
nya verksamheter & 28 lgh

10 dec 
2013

Inväntar planritningar från exploatör 
som underlag till bullerutredning.

PLAN
2017.7

E JF
Konsult

Rådmannen 4
Fler tillåtna användningar 
inom fastigheten

14 juni 
2017

Exploatören har ännu inte anlitat en 
konsult för att ta fram en detaljplan.
KIAB har inte skrivit på planavtal.

PLAN
2019.2

E MJ Boken 9
Möjliggöra för bostäder på 
fastigheten 

6 mars
2019

Oklara besked från exploatör vad vi
ska planlägga för.

Detaljplaner som är vilande
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Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-01-23 BYGG.2019.470

Katrineholms kommun Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Joakim Schuster Bygg- och miljönämnden

Bygglovshandläggare Katrineholms kommun

4. Ansökan om bygglov för nybyggnad av ishall, på
fastigheten Backa 6:2 i Katrineholms kommun 
Förvaltningens förslag till beslut

1. Bygg- och miljönämnden beslutar att bevilja lov för åtgärden.

2. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig 
godkänns XXXXX, som är certifierad kontrollansvarig med behörighet N och XXXXX, 
som är certifierad kontrollansvarig med behörighet K.

3. För handläggning av detta ärende, debiteras en avgift om 178 752 kronor, enligt

kommunens gällande taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt plan- och

bygglagen (2010:900) och strandskydd enligt miljöbalken. Faktura skickas separat.

Motivering
Fastigheten omfattas av stadsplaneändring 04-KAS-606.

Åtgärden bedöms vara planenlig.

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att förslaget är väl anpassat till stadsbilden

samt att det bidrar till en god helhetsverkan enligt 2 kap. 6 § plan- och bygglagen (PBL).

Förslaget anses inte medföra någon betydande olägenhet för grannar enligt 2 kap. 9 §

PBL. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser vidare att förslaget är lämpligt för sitt ända-

mål och att det har en god form-, färg- och materialverkan enligt 8 kap. 1 § PBL. Ansökan

bedöms uppfylla förutsättningarna enligt 9 kap. 30 § PBL och bygglov kan därmed ges.

Godkännande av kontrollansvariga, görs med stöd av 10 kap. 9 § PBL.

Sammanfattning av ärendet
Ansökan, som inkommer till samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-12-20, gäller

nybyggnad av en ishall på Backavallen idrottsarena. Den nya byggnaden kommer ha en

byggnadsarea om ca 9 500 m2 och en byggnadshöjd om ca 14,5 meter. Byggnadens

fasader utföres med Paroc sandwichelement i olika grå nyanser och med fönster- och i

viss mån även dörromfattningar i en orange kulör, enligt fasadritning.

Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR), kommunens miljöavdelning och trafikingen-

jörer, Sörmland Vatten och Avfall AB (SVAAB) samt Tekniska Verken AB har yttrat sig om

åtgärden. VSR upplyser om att en brandskyddsbeskrivning behöver komma in före

teknisk samråd och att de önskar delta vid tekniskt samråd och vid slutsamråd.

Kommunens miljöavdelning påminner om att tillsynsmyndighet för kyl-,

luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning kan behöva underrättas och att

ytterligare krav för köldmedia ställs i Förordningen om flourerande växthusgaser (SFS

2016:1128). Trafikingenjörerna och SVAAB har inga synpunkter mot att bygglov beviljas

för åtgärden. Sörmland Vatten har dock en del synpunkter som byggherren behöver lösa
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Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-01-23 BYGG.2019.470

Katrineholms kommun Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

i samråd med dem under projekteringstiden. Tekniska verken påminner om att

avlastningsskydd för befintliga ledningar, kan komma att behövas. De påpekar också att

en del gamla ledningar behöver tas bort innan nybyggnationen kan påbörjas.

Ärendebeskrivning och beredning
Ansökan om bygglov för rivning av befintlig stenläktare och markförändringar, behandlas

i ärende BYGG.2019.416. Ansökan om nybyggnad av ishall har till en början också

behandlats i det ärendet, men på grund av tidsbrist har sökanden, i samråd med

bygglovshandläggare, kommit fram till att ishallen behöver lyftas ut i ett eget ärende där

beslutet tas av bygg- och miljönämnden, medan rivnings- och markåtgärden kan beviljas

med startbesked, direkt av handläggaren enligt gällande delegationsordning. I detta

besluts underlag hänvisas till ärende BYGG.2019.416, trots att handlingen nu gäller för

beslut i ärende BYGG.2019.470.

Upplysningar
Åtgärden får inte påbörjas förrän samhällsbyggnadsförvaltningen har lämnat ett

startbesked.

Tekniskt samråd krävs innan startbesked kan ges. Kontrollansvarig kontaktar

byggnadsinspektör om datum för tekniskt samråd.

Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom

fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft. Beslutet vinner laga kraft 4 veckor

efter publiceringsdatum i Post- och inrikes tidningar (se bifogad kopia på kungörelse)

under förutsättning att beslutet inte överklagas.

Det här beslutet kan överklagas. För mer information, se bifogad besvärshänvisning.

Beslutsunderlag
Ansökan

Anmälan om kontrollansvarig

Situationsplan

Planritningar

Fasadritning

Tillgänglighetsutlåtande

Yttrande från Västra Sörmlands Räddningstjänst

Yttrande från kommunens miljöavdelning

Yttrande från kommunens trafikingenjörer

Yttranden (2 st.) från Sörmland Vatten och Avfall AB

Yttrande från Tekniska Verken

Beslutsmottagare
Katrineholms Kommun, 641 80 Katrineholm



Tillgänglighetsutlåtande 1 (1) 
Nybyggnad, ishall, Backavallen 

Backa 6:2, Katrineholm, Katrineholms kommun 

2019.12.16 

Rev: 
Projektnr: 1904800,00 

Tillgänglighetsutlåtande för nybyggnad av ishall

Bakgrund 
Ett förslag på nybyggnad för ishall i Katrineholm har granskats med avseende på 
tillgänglighet för funktionshindrade.  
Bygglovshandlingar med planritning, fasader och sektioner av XXXXX, 
Arkitektgruppen i Gävle AB, daterade 2019.12.19 har granskats.  
Lokalerna innefattar ishall, läktare, förråd, toaletter och RWC.  

Bedömning 
Min bedömning är att den föreslagna nybyggnaden uppfyller kraven på 
tillgänglighet. Lokalerna fungera för spelare och besökare med funktionshinder. 
Parkeringsplats kan ordnas nära entrén och entréer, lokaler, RWC är tillgängliga och 
det finns hiss som gör att även stora delar av läktaren är tillgänglig.  

Ritningar i detta skede ger inte heltäckande information om eventuella trösklar, 
tunga dörrar, placering av manöverdon, eller kontrastmarkeringar av trappnosar, 
handledare, glasdörrar och glaspartier. Dessa saker bör därför beaktas under den 
fortsatta projekterings- och byggprocessen. 

XXXXX Arkitekt SAR/MSA, Tekn Dr,  Certifierad Sakkunnig 
Tillgänglighet enligt KIWA Swedcert 

Arkitektgruppen i Gävle AB, Kyrkogatan 23, 803 11  Gävle 
Tel: 0706-00 96 68, marita@arkitektgruppen.se  

Gällande lagstiftning och skrifter som berör tillgänglighet i byggnaden 
PBL Plan och bygglagen (2010:900)    
PBF Plan- och byggförordningen (2011:338) 
BBR 28 Boverkets Byggregler (BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2019:2) 
Arbetsmiljöverket: Arbetsplatsens utformning, AFS 2009:2 
HIN 3, BFS 2011:13 ändrad t.o.m. HIN 2013:9, Boverkets föreskrifter och allmänna råd om avhjälpande av 
enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser 
ALM 2, BFS 2011:5, Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet och användbarhet för 
personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga på allmänna platser och inom områden för 
andra anläggningar än byggnader 
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KARTUNDERLAG FRÅN PRIMÄRKARTA SAMT 
INMÄTNING FRÅN METRIA

YTA SÅDD AV ÄNGSBLOMMOR OCH TRÄD.

UPPDRAG.N RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

ANSVARIGDATUM

SKALA NUMMER BET

Kyrkogatan 23, 803 11 Gävle
Tel: 026 - 54 18 40
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N. SIMONSSON

BACKA 6:2, KATRINEHOLM KOMMUN

NYBYGGNATION AV ISHALL

1:400 (A1) A-40-0-001

BYGGLOVHANDLING

BACKAVALLEN

2019-12-20

1904800,00 V. SÖREBÖ N. SIMONSSON

SITUATIONSPLAN

BET ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM

A KOMP BLH V. S 200114

B KOMP NATURYTA V. S 200115

C KOMP NATURYTA V. S 200116

Skala 1:400

10 40 m0 20

FÖRKLARINGAR

Ytan söder om arenan och den bef. 
jordläktaren har idag ingen speciell 
funktion. Där planeras att massorna 
efter läktaren ska rymmas, då 
denna måste flyttas för att ge plats 
åt nya ishallen.

Massorna formas till en mjuk 
kulle/slänt där träd planteras och 
äng sås. Höjdkurvorna på denna del 
visar de höjder som bedöms vara 
rimliga. Befintliga höjdkurvor som 
kommer påverkas avläses inom 
parentes. i anslutning till denna 
slänt bör ett dike angöras. 



 Skickat: den 17 januari 2020 16:04 
Till: Schuster Joakim 
Ämne: Re: Remiss till tekniska verken - BYGG.2019.416 
Känslighet: Konfidentiellt 

This reply mail has been delivered encrypted via TLS from host-95-199-155-
143.mobileonline.telia.com.  [95.199.155.143] 

Hej 
El och opto ser inga hinder. 
Elkabel flyttades i samråd med XXXXX 

Från: 
 kickat: den 17 januari 2020 16:04 
Till: Schuster Joakim 
Ämne: Re: Remiss till tekniska verken - BYGG.2019.416 
Känslighet: Konfidentiellt 

This reply mail has been delivered encrypted via TLS from  [83.145.48.2] 

Hej 
För våran del på fjärrvärmen så har vi en servisledning som går in i omklädningsbyggnad med 
vaktmästeri. Den måste grävas fram vid huvudledningen och plockas bort innan rivning.  
Vid den sydvästra delen av hallen är det en utbyggnad,sluss för ismaskin antar jag. Vi kan inte ha 
ledningar ligga under byggnad, men även om den klarar sig från byggnaden kan det vara så att vi 
behöver avlastnings skydd beroende på hur mycket täckning det blir över våra rör.  
Ledning vid nordvästra hörnet är flyttade men har inte fått dom inlagda än men ser ut ungefär enligt 
skiss, ledning till bandyläktare och ishallen är inte i bruk men ligger kvar i marken. 
Mvh 
XXXXX



Från: 
Skickat: den 17 januari 2020 13:00 
Till: Schuster Joakim 
Ämne: Sv: Skriftlig bekräftelse om att SVAAB godkänner det förslag som byggherren lagt fram - 
BYGG.2019.416 (Backavallen) 
Känslighet: Konfidentiellt 

Hej Joakim, 

Vi har inget att erinra i ärendet mer än de synpunkter vi har meddelat tidigare. Dessa synpunkter 
gällande dagvattenhanteringen är inget som vi anser hindrar er i processen att utfärda rivningslov 
samt bygglov i nästa skede. Efter samtal med kommunens konsult i ärendet har vi kommit överens 
om att konsulten håller kontakt med oss under projekteringstiden och presenterar den lösning som 
de kommer framtill baserat på våra synpunkter. 

Trevlig helg! 

Med vänlig hälsning

Sörmland Vatten och Avfall AB 
Vingåkersvägen 18, 641 51 Katrineholm
Kundservice: 0150-800 100   I   Fax: 0150-800 199
Webbplats: www.sormlandvatten.se   I   E-post: kundservice@sormlandvatten.se

http://www.sormlandvatten.se/
mailto:kundservice@sormlandvatten.se


-----Ursprungligt meddelande----- 
Från:
Skickat: den 17 januari 2020 07:09 
Till: Schuster Joakim 
Ämne: Re: Remiss till Trafik - BYGG.2019.416 
Känslighet: Konfidentiellt 

This reply mail has been delivered encrypted via TLS from  [193.183.134.19] 

Hej 

Ja den här har vi varit med i och har inga synpunkter. 
//Johnny 

-----Ursprungligt meddelande----- 
Avsändare: Joakim.Schuster@katrineholm.se 
Mottagare: Johnny.ljung@katrineholm.se 
Ämne: Remiss till Trafik - BYGG.2019.416 
Datum: mån 2019-12-23 17:44:56 

> Hej, 
> 
> Ni har säkert stött och blött detta med ishallen, men jag skulle vilja har ert skriftliga yttrande om 
den ändå. 
> 
> Vi skulle uppskatta om ert svar kan vara oss tillhanda så snart som möjligt, dock senast 2020-01-16. 
> 
> Med vänlig hälsning, 
> 
> Joakim Schuster 
> Bygglovshandläggare 
> 
> ------------------------------------------------------- 
> 
> [image] 
> 
> Plan och Bygg 
> Samhällsbyggnadsförvaltningen 
> Katrineholms kommun 
> 641 80 Katrineholm 
> joakim.schuster@katrineholm.se 
> Telefon: 0150-568 08 I Växel: 0150-577 00 
> katrineholm.se I Facebook I Instagram I Linked in 
> Besöksadress: AVA-huset, Trädgårdsgatan 1 
> 
> Katrineholm - Läge för liv och lust 
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UPPDRAG.N RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

ANSVARIGDATUM

SKALA NUMMER BET

Kyrkogatan 23, 803 11 Gävle
Tel: 026 - 54 18 40
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N. SIMONSSON

BACKA 6:2, KATRINEHOLM KOMMUN

NYBYGGNATION AV ISHALL

1:200 (A1) A-40-3-001

BYGGLOVHANDLING

BACKAVALLEN

2019-12-20

1904800,00 V. SÖREBÖ N. SIMONSSON

FASADER

FASAD MOT NORD-NORDOST

FASAD MOT VÄST-NORDVÄST

FASAD MOT SYD-SYDVÄST

FASAD MOT OST-SYDOST

Skala 1:200

5 20 m0 10

BET ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM

A KOMP BLH V. S 200114

FÖRKLARINGAR

RR 41 - NCS S 5000N

RR 21 - NCS S 2502-B

RR 23 - NCS S 7502-B

GLASPARTI, ENTRÉDÖRRAR OCH 
RUNDA FÖNSTER
- NCS S 3050-Y20R

TAKPAPP GRÅ

STUPRÖR/HÄNGRÄNNOR 
I SLIVER / ROSTFRITT

DÖRRAR OCH PORTAR ÖVRIGT I
- NCS S 7502-B

RR21RR41

RR23
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UPPDRAG.N RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

ANSVARIGDATUM

SKALA NUMMER BET

Kyrkogatan 23, 803 11 Gävle
Tel: 026 - 54 18 40
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N. SIMONSSON

BACKA 6:2, KATRINEHOLM KOMMUN

NYBYGGNATION AV ISHALL

1:200 (A1) A-40-1-100

BYGGLOVHANDLING

BACKAVALLEN

2019-12-20

1904800,00 V. SÖREBÖ N. SIMONSSON

Plan 1, Entréplan

Skala 1:200

5 20 m0 10

BET ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM

A KOMP BLH V. S 200114
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PUBLIKHYLLA  

SEKTION A
A-40-2-001

SEKTION B
A-40-2-001

KIOSK
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SÄKER 
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TEKNIK
HYLLA

EI30

EI30

UPPDRAG.N RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

ANSVARIGDATUM

SKALA NUMMER BET

Kyrkogatan 23, 803 11 Gävle
Tel: 026 - 54 18 40
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N. SIMONSSON

BACKA 6:2, KATRINEHOLM KOMMUN

NYBYGGNATION AV ISHALL

1:200 (A1) A-40-1-200

BYGGLOVHANDLING

BACKAVALLEN

2019-12-20

1904800,00 V. Sörebö N. SIMONSSON

Plan 2, Publikhylla

Skala 1:200

5 20 m0 10

BET ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM

A KOMP BLH V. S 200114



MEDIATORN 

SEKTION A
A-40-2-001

SEKTION B
A-40-2-001

KAMERAHYLLA 

UPPDRAG.N RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

ANSVARIGDATUM

SKALA NUMMER BET

Kyrkogatan 23, 803 11 Gävle
Tel: 026 - 54 18 40
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N. SIMONSSON

BACKA 6:2, KATRINEHOLM KOMMUN

NYBYGGNATION AV ISHALL

1:200 (A1) A-40-1-300

BYGGLOVHANDLING

BACKAVALLEN

2019-12-20

1904800,00 V. SÖREBÖ N. SIMONSSON

Plan 3, Kontrolltorn

Skala 1:200

5 20 m0 10

BET ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM

A KOMP BLH V. S 200114



1 (1)
Datum Vår beteckning

2020-01-09 BYGG.2019.416

Ert datum Er beteckning

Yttrande på remiss gällande Ansökan om rivning av

omklädningsbyggnad, värmestugor, curlingbana,

hockeyrink, omklädningsbyggnad och stenläktare med

pressläktare samt för nybyggnad av ishall på Backavallen

inom fastigheten BACKA 6:2.

Västra Sörmlands räddningstjänst yttrande:

En beskrivning som beskriver hur brandskyddet är tänkt att utformas

(brandskyddsbeskrivning) bör inkomma i god tid innan teknikst samråd.

VSR vill medverka på tekniskt samråd samt vid slutsamråd.

VSR ser inga hinder för bygglov.

Skrivet av: Funktionschef Förebyggande.



1 (2) 
Datum Vår beteckning 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2020-01-07 13:28:41 BYGG.2019.416 

Ert datum Er beteckning

Yttrande på remiss gällande Ansökan om rivning av 
omklädningsbyggnad, värmestugor, curlingbana, 
hockeyrink, omklädningsbyggnad och stenläktare 
med pressläktare samt för nybyggnad av ishall på 
Backavallen, inom fastigheten BACKA 6:2, 
Katrineholms kommun.  

Diarienummer:  BYGG.2019.416 
Ansökan avser:  Ansökan om rivning av omklädningsbyggnad, värmestugor, 

curlingbana, hockeyrink, omklädningsbyggnad och stenläktare med 
pressläktare samt för nybyggnad av ishall på Backavallen    

Fastighet:  BACKA 6:2 
Sökande:  Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Samhällbyggnadsförvaltningen avdelning miljös yttrande: 

Gällande rivningslovet 
I ett tidigare skede har sexvärt krom upptäkts i betongbalkarna som utgör läktaren. 
Under ett möte den 26/11 2019 mellan KA och miljökontoret bestämdes att laktester 
skulle beställas av KA för att undersöka möjligheten till återvinning av balkarna.  
Innan läktaren får börja rivas måste det stå klart om balkarna utgör avfall eller om det 
trots föroreningsinnehållet går att återanvända.  

Massor som ska återanvändas måste provtas för att kontrollera att massorna uppfyller 
kraven för ringa risk (läs naturvårdsverkets handbok Återvinning av avfall i 
anläggningsarbeten 2010:1). Avfallsmottagare kan också kräva provtagnings för 
vidare hantering.  

Gällande köldmedia 

Den som är eller avser att bli operatör av en stationär kyl, luftkonditionerings- eller 
värmepumpsutrustning som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer ska 

 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer 212000-0340 
Telefon: 0150-577 00 VX 

Postadress: 64180 KATRINEHOLM  Telefax: 0150-57193 
www.katrineholm.se E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se 



FEL! HITTAR INTE 
REFERENSKÄLLA. 

2 (2) 

Datum Vår beteckning 
2020-01-23 Fel! Hittar inte 

referenskälla. 

innan installation eller konvertering av sådan utrustning underrätta 
tillsynsmyndigheten 
Fler krav finns i Förordning om flourerade växthusgaser (SFS 2016:1128) 



Från: VA-Utredare [mailto:va-utredare@sormlandvatten.se]  
Skickat: den 14 januari 2020 15:19 
Till: Schuster Joakim 
Kopia: 
Ämne: VB: Handling - Ansökan rivningslov för omklädningsbyggnader, värmestugor, curlingbana, 
hockeyrink, omklädningsbyggnad och stenläktare, Backa 6:2 

Hej Joakim! 

Det vi har att erinra för rivningslovet och i ett senare skede även bygglov för fastigheten Backa 6:2 är 
att det dagvatten som avses ledas från nya hårdgjorda ytor, så som byggnaden för bandyhallen,  
måste fördröjas innan det släpps ut på Sörmland Vattens ledningar. 

Fastigheten har redan förbindelsepunkt för dagvatten upprättad. Vill man avleda dagvatten till en ny 
punkt skall det skickas in en servisanmälan till Sörmland Vatten, blankett för detta finns på 
https://xn--srmlandvatten-imb.se/ 

Under utomhusrinken går det VA-ledningar, skall det grävas vid rivning av den rinken behöver 
kontakt tas med Sörmland Vatten för att säkerställa ledningarnas position och djup. 

Med vänlig hälsning

Sörmland Vatten och Avfall AB 
Vingåkersvägen 18, 641 51 Katrineholm
Kundservice: 0150-800 100   I   Fax: 0150-800 199
Webbplats: www.sormlandvatten.se   I   E-post: kundservice@sormlandvatten.se

https://sörmlandvatten.se/
http://www.sormlandvatten.se/
mailto:kundservice@sormlandvatten.se


TJÄNSTESKRIVELSE
1 (4)

Datum

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-01-10

Katrineholms kommun Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Vår handläggare

Hampus Haglund Bygg- och miljönämnden

Miljöinspektör Katrineholms kommun

5. Förbud vid vite att släppa ut spillvatten, XXXXX

 Förvaltningens förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att

1. Förbjuda fastighetsägare XXXXX, att efter den 1 februari 2021 släppa ut spillvatten 
från befintlig avloppsanordning vid bostadshus med besöksadress XXXXX, belägen på 
fastigheten XXXXX

2. Förena förbudet med vite om 50 000 kronor för fastighetsägaren till fastigheten 
XXXXX

3. Beslutet ska sändas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets

inskrivningsdel.

Motivering
Enligt miljöbalken 9 kap 7 § föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas

hand om på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte

uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar

utföras.

Avloppsanordningen vid XXXXX (fastigheten) består enligt tillstånd från 1981 av en 
slamavskiljare med efterföljande infiltration. Vid besök på plats konstateras att 
infiltrationen saknar luftningsrör, och är placerad på mark som brukas/tidigare har 
brukats. Vid placering på mark som brukas riskeras infiltrationsbädden och dess 
ledningar att packas och eventuellt gå sönder av tyngden från maskiner.

Placeringen av avloppsanordningen stämmer inte överens med det tillstånd som finns.

Avloppsanordningen når inte upp till de krav som idag ställs på rening av

hushållsspillvatten. Avloppsanordningen möjliggör inte heller återföring av

näringsämnen i någon större grad.

Enligt länsstyrelsernas GIS-stöd för planering och tillsyn av små avlopp är området lite

känsligt för belastning av fosfor. Närmaste vattendrag ligger ca 300 meter bort.
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Datum

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-01-10

Katrineholms kommun Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Avloppsanordningen bedöms omfattas av normal skyddsnivå med avseende på

miljöskydd enligt Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 2016:17) om små

avloppsanordningar för hushållsspillvatten.

I HVMFS 2016:17 bilaga 2 beskrivs vilka produkter eller anordningar som inte omfattas av

harmoniserad standard, men som ändå bör anses uppnå en reduktion av organiska

ämnen och fosfor motsvarande normal skyddsnivå för miljöskydd. Enligt denna bilaga

uppnår en infiltrationsanläggning inrättad enligt teknisk rapport EN 12566: Del 2 eller

enligt Naturvårdsverkets faktablad 8147 kraven för normal skyddsnivå med avseende på

miljöskydd.

Avloppsanordningen på fastigheten är inte inrättad enligt dessa, då avloppsanordningen

är äldre än dessa publikationer.

Fastighetsägaren har den 2016-03-04 självmant avbokat inventering av fastighetens

avloppsanordning, och i samband med det åtagit sig att skicka in en ansökan. Detta på

grund av avsaknaden av luftningsrör och fosforavlastning.

Fastighetsägaren till fastigheten har skickat in en ansökan om inrättande av

avloppsanordning, och även fått tillstånd till att inrätta en ny anordning. Dock har

fastighetsägaren överklagat sitt beslut om tillstånd, och vill ha en ny bedömning av den

befintliga avloppsanordningen. Överklagandet har inte skett i tid, och bygg- och

miljönämndens bedömning har inte ändrats. I dialog med fastighetsägaren beslutas

därmed att ett beslut om förbud ska formuleras, som fastighetsägaren kan överklaga.

Miljöbalken anger i 2 kap 3 §, att den som avser att bedriva en verksamhet eller vidta en

åtgärd ska iaktta de skyddsåtgärder som behövs för att motverka skador eller

olägenheter för människors hälsa och miljön.

Miljöbalkens inledande portalparagraf 1 kap 1 § utgör vidare en utgångspunkt för arbetet

med att förbättra bristfälliga avlopp. Miljöbalken skall tillämpas så att:

1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa

orsakas av föroreningar eller annan påverkan,

2. den biologiska mångfalden bevaras,

3. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och

energi främjas så att ett kretslopp uppnås.

Med hänvisning till ovanstående konstaterar bygg- och miljönämnden att fortsatt utsläpp

av spillvatten från befintlig avloppsanordning som ej uppnår dagens krav på rening av

hushållsspillvatten och ej möjliggör återföring av näringsämnen, måste upphöra och att

avloppsanordningen behöver bytas ut eller ändras så att den uppfyller miljöbalkens krav

på rening.
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Datum

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-01-10

Katrineholms kommun Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd 2016:17 om små avloppsanordningar för

hushållsspillvatten är vägledande för utförandet.

Enligt 26 kap 9 § får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet besluta om de

förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och

andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. Enligt 26 kap 14 § får

beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Enligt 26 kap 15 § MB får en tillsynsmyndighet sända föreläggande och förbud som

riktats till ägare av en fastighet till inskrivningsmyndigheten för anteckning i

fastighetsregistrets inskrivningsdel. Har anteckning gjorts, gäller föreläggandet eller

förbudet mot ny ägare av egendomen.

Sammanfattning av ärendet
Avloppsanordningen på rubricerad fastighet når inte upp till de krav på rening av

spillvatten som ställs idag. Tillstånd till ny avloppsanordning har redan utfärdats, men

fastighetsägaren vill ha en ny bedömning av den befintliga avloppsanordningen. Bygg-

och miljönämndens ursprungliga bedömning kvarstår, och i överenskommelse med

fastighetsägaren skrivs detta beslut så att fastighetsägaren har ett beslut att överklaga.

Fastighetsägaren har givits tillfälle att yttra sig i ärendet i samband med

kommuniceringen. Eventuella synpunkter skulle skriftligen vara bygg- och miljönämnden

tillhanda senast 2020-01-07.

Inga skriftliga synpunkter har inkommit i ärendet.

Bakgrund
Av skrivelse daterad 2016-02-29 framgår att samhällsbyggnadsförvaltningen i

Katrineholm planerade att utföra ett tillsynsbesök på fastigheten för att kontrollera att

avloppsanordningen uppfyller de krav som ställs av då gällande lagstiftning (miljöbalken

och Naturvårdsverkets författningssamling 2006:7).

Den 2016-03-04 ringer fastighetsägaren och meddelar att någon tillsyn ej är nödvändig,

då avloppsanordningen saknar fosforavlastning och luftningsrör. En ansökan ska skickas

in.

Ingen ansökan inkommer, och den 16 maj 2017 genomförs ett tillsynsbesök på

fastigheten. Besöket resulterar i en inspektionsrapport, daterad 2017-05-17.

Av inspektionsrapporten framgår att luftningsrör och fosforavlastning saknas, samt att

fördelningsbrunnen har ett eventuellt inlopp (utöver det inlopp som kommer från

slamavskiljaren) som pekar mot huset. Fastighetsägaren visste inte vad detta rör var.
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Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-01-10 MEA.2019.1965

Katrineholms kommun Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Fastighetsägaren uppmanades i inspektionsrapporten att senast den 2017-11-17 lämna

in en ansökan om tillstånd att inrätta enskilt avlopp, där bristerna som uppmärksammats

är åtgärdade.

Dialog förs med fastighetsägaren angående fosforavlastning vid ett antal tillfällen.

Ansökan ska skickas in för att komma vidare i handläggningen.

En ansökan om inrättande av avloppsanordning inkommer den 2018-01-24, med ett antal

bifogade frågor. Dessa frågor besvaras i samband med att en kompletteringsbegäran

skickas ut den 2018-02-08. Detta eftersom ansökningshandlingarna ej är

kompletta/beskriver en godtagbar avloppsanordning.

Den 2018-03-08 ringer fastighetsägaren och meddelar att ett nytt förslag på lösning ska

skickas in, och mer tid för det beviljas till den 2018-04-27.

Nytt förslag på avloppsanordning inkommer den 2018-04-19, vilket leder till ett tillstånd

daterat 2018-05-30.

Den 2019-09-13 inkommer fastighetsägaren med ett överklagande av beslut om tillstånd

till inrättandet av avloppsanordning. Av skrivelsen framgår att fastighetsägaren vill ha en

ny prövning av befintlig avloppsanordning på fastigheten.

Den 2019-11-12 sker en telefonkontakt. Fastighetsägaren meddelas att bygg- och

miljönämnden inte gör någon annan bedömning idag, vilket innebär att den ursprungliga

bedömningen kvarstår. Fastighetsägaren håller inte med och vill att högre instans ska

titta på ärendet. Det meddelas att tiden för överklagande har passerat, och en

överenskommelse om att ett nytt beslut om förbud mot utsläpp ska formuleras. Detta

beslut kan sedan överklagas och prövas i högre instans. Fastighetsägaren informeras

även om att det befintliga tillståndet förfaller om det inte påbörjas inom två år från

beslutsdatum.

Upplysningar
Detta beslut kan överklagas, se separat bilaga till beslutet.

Beslutsmottagare 
XXXXX 
Lantmäteriet
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Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-12-06

Katrineholms kommun Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Vår handläggare

Hampus Haglund Bygg- och

miljönämnden

Miljöinspektör

6. Förbud vid vite att släppa ut spillvatten, XXXXX

 Förvaltningens förslag till beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att

1. Förbjuda fastighetsägare, XXXXX att efter den 1 januari 2021 släppa ut spillvatten 
från befintlig avloppsanläggning vid bostadshus med besöksadress XXXXX 
belägen på fastigheten XXXXXX

2. Förena förbudet med vite om 16 700 kronor vardera för ägarna till XXXXX

3. Beslutet ska sändas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets

inskrivningsdel.

Motivering
Enligt miljöbalken 9 kap 7 § föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas

om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte

uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar

utföras.

Avloppsanordningen på XXXXX (fastigheten), består av en slamavskiljare med 
efterföljande markbädd. Belastningen på markbädden är ojämn, och anordningen 
uppvisar tecken på att inte fungera optimalt. Fosforavlastning saknas. 
Avloppsanordningen når inte upp till de krav som idag ställs på rening av 
hushållsspillvatten, och möjliggör inte heller till återföring av näringsämnen i större grad. 
Tillstånd till avloppsanordningen utfärdades 1996-08-27.

Enligt länsstyrelsernas GIS- stöd för planering och tillsyn av små avlopp är området

känsligt för belastning av fosfor. Avloppsanordningen bedöms omfattas av hög

skyddsnivå med avseende på fosfor enligt Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd

2016:17 om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten. I övrigt bedöms normal

skyddsnivå råda.

Fastighetsägarna äger en tredjedel av fastigheten vardera.
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Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-12-06

Katrineholms kommun Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Fastighetsägarna har beviljats anstånd med att inkomma med åtgärdsförslag, och

uppgett att huset skulle vara obebott. Vid koll i Eniros karta står dock en person i

dagsläget skriven på belägenhetsadressen.

Fastighetsägarna till fastigheten har inte skickat in någon ansökan om inrättande av

avloppsanläggning, och därför inte redovisat godtagbar lösning av reningskraven för

avloppsvattnet.

Miljöbalken anger i 2 kap 3 §, att den som avser att bedriva en verksamhet eller vidta en

åtgärd ska iaktta de skyddsåtgärder som behövs för att motverka skador eller

olägenheter för människors hälsa och miljön.

Miljöbalkens inledande portalparagraf 1 kap 1 § utgör vidare en utgångspunkt för arbetet

med att förbättra bristfälliga avlopp.

Miljöbalken skall tillämpas så att:

1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa

orsakas av föroreningar eller annan påverkan,

2. den biologiska mångfalden bevaras,

3. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och

energi främjas så att ett kretslopp uppnås.

Med hänvisning till ovanstående konstaterar bygg- och miljönämnden att fortsatt utsläpp

av spillvatten från befintlig avloppsanordning som ej når upp till dagens reningskrav, och

ej möjliggör återföring av näringsämnen, måste upphöra och att avloppsanordningen

behöver bytas ut eller ändras så att den uppfyller miljöbalkens krav på rening.

Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd 2016:17 om små avloppsanordningar för

hushållsspillvatten är vägledande för utförandet.

Enligt 26 kap 9 § får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet besluta om de

förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och

andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. Enligt 26 kap 14 § får

beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Enligt 26 kap 15 § MB får en tillsynsmyndighet sända föreläggande och förbud som

riktats till ägare av en fastighet till inskrivningsmyndigheten för anteckning i

fastighetsregistrets inskrivningsdel. Har anteckning gjorts, gäller föreläggandet eller

förbudet mot ny ägare av egendomen.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-12-06

Katrineholms kommun Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Sammanfattning av ärendet
Avloppsanordningen på fastigheten uppfyller inte de krav som idag ställs på rening av

spillvatten. Fastighetsägarna har givits möjlighet att yttra sig över beslutet i samband

med kommuniceringen. Inga synpunkter har inkommit i ärendet.

Bakgrund
Av skrivelse daterad 2012-02-29 framgår att samhällsbyggnadsförvaltningen i

Katrineholm planerade att utföra ett tillsynsbesök på fastigheten för att kontrollera att

avloppsanordningen uppfyller de krav som ställs av då gällande lagstiftning (miljöbalken

och Naturvårdsverkets författningssamling 2006:7).

Den 2012-02-29 ringer en av fastighetsägarna och meddelar att avloppet var godkänt

2000. Vid kontroll i arkivet framkommer att det finns en ansökan från 1994 samt ett

besiktningsprotokoll, men att ett tillsynsbesök krävs då det är svårt att avgöra vilket

bostadshus det avser.

Den 2012-03-26 meddelas att det är en markbädd med fyra luftningsrör. Bostadshuset

bebos av en person, och samhällsbyggnadsförvaltningen beslutar att göra en uppföljning

om fem år.

Den 2017-03-02 skickas en ny skrivelse till fastighetsägarna med information om tillsyn.

Besök på plats sker den 2017-05-17, och resulterar i en inspektionsskrivelse daterad

2017-05-24.

Vid inspektionsbesöker framkom följande:

- Endast den ena av de två spridningsledningarna belastas, vilket syntes i

fördelningsbrunnen.

- I båda luftningsrören till markbäddens uppsamlingsledningar var det vatten

stående.

- I uppsamlingsbrunnen var vattennivån hög, varken in- eller utlopp var synliga.

- Anläggningen saknar kompletterande fosforrening.

Fastighetsägaren uppmanades i inspektionsskrivelsen att senast den 2017-11-24 lämna in

en ansökan om tillstånd att inrätta enskilt avlopp, där bristerna som uppmärksammats är

åtgärdade.

Den 2017-09-12 sker ett möte med en av grannarna till fastigheten. Det planeras ett

gemensamt avlopp, och rubricerad fastighet är berörd. Mer tid för att inkomma med

ansökan beviljas, fram till 2017-12-31.

Den 2017-10-30 frågar en entreprenör via mail om läget för fastigheten, då

fastighetsägarna enligt mailet funderar på att hyra ut fastigheten snart. Som svar

meddelas att en ansökan ska skickas in, antingen med den gemensamma

avloppsanordningen eller med en enskild.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-12-06

Katrineholms kommun Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Den 2018-05-03 ringer den ena fastighetsägaren och ber om mer tid. Han meddelar att

fastigheten ej kommer bebos, och att det inte är aktuellt med en gemensam

avloppsanordning. Nytt datum för inskickad ansökan sätts till 2018-11-02.

Innan ändring av anläggning sker eller avloppsanordning installeras ska ansökan skickas

in till bygg- och miljönämnden.

Ingen ansökan har inkommit i ärendet.

En person är skriven på belägenhetsadressen, och huset tycks således vara bebott.

Upplysningar
Detta beslut kan överklagas, se separat bilaga till beslutet.

Beslutsmottagare 
XXXXX 
Lantmäteriet
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-01-22 ALLM.2019.64

Katrineholms kommun Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Vår handläggare

Erik Bjelmrot Bygg- och miljönämnden

Avdelningschef, Planering och byggande Katrineholms kommun

7. Remiss angående handlingsplan mot nedskräpning
Förvaltningens förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att ta förvaltningens yttrande som sitt eget.

Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande
Förvaltningen anser att handlingsplanens åtgärder på ett bra sätt kommer att bidra till att

uppnå målen om minskad nedskräpning men har synpunkter gällande formuleringen av,

och identifieringen av, målgrupperna. Detta gäller specifikt formuleringarna "utrikes

födda invånare" samt "medelålders män i övre medelklass".

Det bör även förtydligas att det redan i nuläget pågår samverkan med Förpacknings- och

tidningsinsamlingen (FTI) ock kommunen gällande återvinningsstationerna.

Sammanfattning av ärendet
Ett av målen i såväl kommunplanen som i den kommunala avfallsplanen 2018-2022 är att

nedskräpningen ska minska. En minskad nedskräpning kommer leda till minskad

miljöbelastning men förmodligen också till minskade kostnader för kommunen och

andra fastighetsägare samt till ökad trivsel och attraktivitet. Som en första åtgärd i

arbetet har samhällsbyggnadsförvaltningen fått i uppdrag att ta fram en handlingsplan

mot nedskräpning för att på ett mer strategiskt sätt arbeta med frågan.

Bakgrund
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram en handlingsplan som är utskickat på

remiss till samtliga nämnder, de kommunala bolagen, KFV Marknadsföring,

Citysamverkan i Katrineholm och de fyra största privata hyresvärdarna.

Beslutsunderlag
Remiss av handlingsplan mot nedskräpning;Förslag till handlingsplan mot nedsräpning

Beslutsmottagare
Samhällsbyggnadsförvaltningen



katrineholm.se

Handlingsplan mot

nedskräpning
Bakgrund

I Katrineholms kommuns avfallsplan 2018-2022 redovisas fem utvalda fokusområden,

där nedskräpning är ett prioriterat fokusområde. Mål 10 i avfallsplanen lyder:

”Nedskräpningen ska minska i kommunerna” och åtgärd 10:1 i avfallsplanen innebär att

ta fram en handlingsplan mot nedskräpning.

Med nedskräpning menas att slänga eller lämna föremål av olika karaktär på marken till

exempel fimpar, snabbmatsförpackningar, godispapper, tuggummi, påsar,

engångsgrillar, glas och pantflaskor. Ett strategiskt arbete mot nedskräpning innebär

positiva effekter för kommunen eftersom städinsatser medför betydande kostnader för

kommunen och skattebetalarna varje år, pengar som skulle kunna användas till annat.

Ett rent samhälle ger bättre förutsättningar för turism och lokalt näringsliv, ger en

tryggare och trevligare miljö för kommuninvånarna och betyder att skador på

människor och djur minskar.

Att öka tryggheten i kommunen är ett resultatmål i Katrineholms kommunplan för

Attraktion och Livskvalitet - Tryggare offentliga miljöer. Nedskräpade miljöer bidrar till en

upplevelse av otrygghet, att minska nedskräpningen är därmed ett led i att öka

tryggheten i offentliga miljöer. Genom att implementera ett strategiskt arbetssätt kan

nedskräpning minskas. Kunskap om mängd och sammansättning av skräp på olika

platser underlättar bland annat planering av infrastrukturen med papperskorgar,

städinsatser och andra lösningar på effektivt sätt.



katrineholm.se

Nulägesrapport

Nedskräpningen i Katrineholm är utbredd. En skräpmätning utförd i kommunen i maj

2019 visar att antal skräp per 10 m2 är 5,2 skräp, vilket innebär att Katrineholm ligger på

samma nivå som större tätorter i en undersökning utförd av Håll Sverige Rent (2019).

Skräpet består främst av fimpar, totalt antal fimpar i det inventerade området i

Katrineholms kommun är 1145 st. Övrigt skräp har ett antal på 771 st i det inventerade

området.

Service- och teknikförvaltningen har skräpplockarlag som kontinuerligt städar områden i

kommunen. Exempelvis städas torget och närliggande gator 4 timmar/dag. I kommunen

finns omkring 230 st papperskorgar som ombesörjs av kommunen, ca 90 av dessa är

placerade i centrumkärnan och är placerade med 20-30 meters mellanrum. Vissa av

papperskorgarna töms dagligen, övriga töms med ett intervall på en till två gånger i

veckan.

Katrineholms kommun är engagerad i kampanjen Vi håller rent som anordnas av Håll

Sverige Rent. Kampanjen har ett enkelt koncept, det handlar om att plocka skräp och

samtidigt engagera barn och unga, och vänder sig främst till skolor och förskolor.

Kommunen har sex insamlingskärl för pant placerade i centrumkärnan. Användningen

av dessa är svårbedömd då en del av åtgärden är att de som vill får ta insamlade flaskor

och burkar för att tillgodogöra sig panten. Personalen som tömmer papperskorgarna

har därför svårt att uppskatta hur mycket dessa kärl används då de ofta är tomma när

personalen är på plats.

Kommunen har placerat ut en askkopp centralt och privata aktörer har placerat ut

ytterligare tre. Personalen bedömer att papperskorgar fyller en större funktion och

anser att det inte finns behov av fler askkoppar, det är därmed inte aktuellt att placera

ut fler. Detta går i linje med den nya tobakslagen där rökförbudet numera också

omfattar en del utomhusmiljöer såsom uteserveringar, inhägnade sportanläggningar,

perronger och busshållsplatser samt utanför entréer till lokaler dit allmänheten har

tillträde ekplatser. I Katrineholm råder rökfrihet också i parker och på badplatser.

(Kommunstyrelsen 2019-03-27).

BigBelly är ett solcellsdrivet avfallskärl som med hjälp av sensorer kommunicerar sin

aktuella status. Tömningar sker mer sällan och avfallshanteringen optimeras därmed

med minskade arbetsinsatser och transporter (ewfeco, u.å.). Två BigBellys finns

utplacerade i kommunen, dessa töms mer sällan vilket underlättar för personalen. Dock
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blir BigBellyn tyngre att hantera när den väl töms. Personalen påpekar att det ofta

förekommer privata hushållssopor i de kommunala papperskorgarna.

I genomsnitt, sett över hela året, städas parker, torg, gator och badplatser och liknande

18 arbetstimmar varje arbetsdag från skräp och sopor som hamnat fel. Det innebär att

den direkta kostnaden för kommunen för nedskräpningen är gott och väl en miljon

kronor. Därtill kommer kostnader för maskinpark, omhändertagande av skräp och

dumpat avfall och så vidare.

Mål

Målet med handlingsplanen är att nedskräpningen ska minska i kommunen.

Metod - Skräpmätning

För att kartlägga nedskräpningens omfattning i kommunen arrangerades en

skräpmätning den 6 maj 2019. Skräpmätningen genomfördes på utvalda platser i

kommunen, både offentliga miljöer samt miljöer i bostadsområden inkluderades. Skräp

samlades ihop på avgränsade ytor och inventerades. Mätningen visade att det område

som är mest drabbat av nedskräpning är Duveholmsgymnasiets entré där skräpet är i

storleksordningen 16 skräp/10 m2. Vid Järvenskolan är storleksordningen 4 skräp/10 m2.

I de centrala delarna av Katrineholms kommun inventerades Strömplan samt torget på

Köpmangatan. Dessa platser städas dagligen. Dagen före skräpmätningen hade ett

evenemang ägt rum i centrala Katrineholm, städning hade därmed utförts kvällen innan

mätningen. På Strömplan fanns skräp i storleksordningen 9,4 skräp/10 m2 och på torget

fanns skräp i storleksordningen 5,7 skräp/10 m2.

I de bostadsområden som inkluderades i mätningen fanns skräp i storleksordningen i

snitt 1,75 skräp/10 m2. Nedskräpningen i de bostadsområden som inkluderades i

mätningen är således inte lika utbredd som i de offentliga miljöerna. Antalet fimpar på

nedskräpningsplatserna var flest vid Duveholmsgymnasiets entré, 268 st, samt på

Torget, 228 st. I bostadsområdena hade Bjurstorpsgatan flest fimpar, 187 st. Resultatet

av kommunens skräpmätning visar att skräpet i kommunen domineras av fimpar, i

likhet med övriga orter i Sverige som utfört skräpmätningar (Håll Sverige Rent, 2019).

Resultat av workshop

Resultatet från skräpmätningen behandlades i en workshop den 28 maj 2019,

arrangerad av Katrineholms kommun och Sörmland vatten och Avfall AB. Närvarande

var förutom arrangörerna, representanter från kommunala bostadsbolaget KFAB, samt

Hyreshuset Katrineholm, Tekniska verken, Tekniska förvaltningen i Vingåkers kommun,
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Samhällsbyggnadsförvaltningen, Service- och teknikförvaltningen,

Bildningsförvaltningen och Kommunledningsförvaltningen. Under workshopen

diskuterades vilka målgrupper som är i behov av åtgärder, vilka platser som är mest

drabbade av nedskräpningen samt vilka åtgärder som anses vara mest effektiva på

respektive plats.

Resultat - Platser, målgrupper, åtgärder

Förutom de redan identifierade och därmed inventerade platserna där nedskräpningen

är utbredd, identifierades ytterligare platser och områden i kommunen under

workshopen. Ett promenadstråk i anslutning till Järvenskolan anses vara ett drabbat

område och hade kunnat inkluderas i mätningen. Parkeringar, områden kring

snabbmatsrestauranger, återvinningsstationer, landsvägen till återvinningscentral Vika,

miljöbodar vid flerfamiljshus, järnvägsstationen och stadsparken är platser som under

workshopen identifierades som nedskräpade platser. Även nedskräpningen i skog och

mark identifierades som ett problem, där invånare dumpar skräp och sopor i naturen.

Identifierade målgrupper är ungdomar, snabbmatskonsumenter, utrikes födda

invånare, medelålders män i övre medelklass, rökare och snusare.

Resultat - Förslag på åtgärder

Flera förslag på åtgärder framkom under workshopen, exempelvis:

 Att säkerställa städade och tillgängliga återvinningsstationer.

 Mer kreativ utformning av papperskorgar och askkoppar. Tillämpa färg och form

så kärlen blir färgglada och uppseendeväckande snarare än svarta och diskreta.

 Tillämpa nudging, vilket innebär att underlätta för individer att utföra en

beteendeförändring. Nudging bedömdes vid workshopen som ett intressant

komplement och förslag som att utforma tävlingar/omröstningar vid askkoppar

samt att klistra fotspår som leder till papperskorgar etc. nämndes som förslag på

åtgärder.

 Utforma informationskampanjer där kunskap från skräpmätningar förmedlas till

kommuninvånarna, i syfte att påvisa att skattemedel bör användas till vård, skola

och omsorg istället för städ.

 Utforma informationskampanjer där mängden skräp visualiseras och

information om nedskräpningens effekter förmedlas.

 Tillämpa sortering i stadsmiljö. Funderingar kring om det går att införa behållare

för plast och papp/kartong lades fram.

 Överfulla papperskorgar bör undvikas.

 Utvärdera befintliga papperskorgars placering.

 Förtydliga rökförbud på skolor, och andra allmänna platser i samband med ny

tobakslag 1 juli 2019.
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 Utveckla och marknadsföra kampanjen ”Håll Katrineholm Rent”.

 Göra uppehåll med renhållning en period för att synliggöra för allmänheten hur

mycket skräp det blir, samt i samband med städaktiviteter på skolor i syfte att

öka den synliga effekten för skolbarn och skolungdomar.

 Samverka med privata hyresfastigheter i olika städaktiviteter.
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Handlingsplan

Följande åtgärder är utvalda från de förslag som framkom på workshopen. Urvalet har

skett utifrån diskussioner mellan Samhällsbyggnadsförvaltningen och Service- och

Teknikförvaltningen. Utförligare beskrivning finns nedan. Samtliga föreslagna åtgärder

finns i bilaga 1.

Åtgärd Delprojekt När Huvud-

ansvar

Deltagare Budget

1 Samverkan med

snabbmats-

restauranger och

kiosker

1.1 Skapa

samverkans-

grupp

1.2 Ta fram

gemensam

handlings-

plan

2019-

2021

SBF Snabbmats-

restauranger

Kiosker

Citysamverkan

Katrineholm

STF

SBF

Inom

ram

2 Samverkan med

FTI gällande

återvinnings-

stationer

2.1

Samverkans-

grupp tar

fram en

gemensam

åtgärdsplan

2019-

2021

KFAB SBF

STF

KFAB

FTI

TVAB

Inom

ram

3 Nudging 3.1 Big belly

med

ljudeffekt

3.2

Färgglada

pappers-

korgar

3.3 Fotsteg i

riktning mot

pappers-

korgar

2019-

2021

STF STF

Kommunikatörs-

grupp

BIF

80’

4 Kommunikations- 4.1 2019- KLF Kommunikatörs- 50’
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insats Ungdomar

4.2 Rökare

4.3 Utrikes

födda

invånare

4.4

Allmänhet

4.5 Skräput-

ställning

2021 grupp

SBF

BIF

Viadidakt

KFAB

5 Håll Katrineholm

Rent

5.1 Ta fram

förslag på

koncept

5.2 Utveckla

befintlig

skol-aktivitet

2019-

2020

SBF Kommunikatörs-

grupp

BIF

STF

SBF

50’

6 Ökad

tillgänglighet på

återvinnings-

central Vika

2020 SVAAB SVAAB

TVAB

Inom

ram

Uppföljning och återrapportering av åtgärder

Uppföljningen av åtgärder kommer ske genom mätning av avfallsmängder från

nedskräpning samt statistik över antalet befogade klagomålsärenden kopplat till

nedskräpning. Uppföljning av nollmätning sker under avfallsplaneperioden.

Återapportering sker i samband med uppföljning och återraportering av

avfallsplanen.
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Beskrivning av åtgärdsförslag

Åtgärd 1: Samverkan med snabbmatsrestauranger. Förpackningar från

snabbmatsrestauranger förekommer ofta bland skräpet därför är det av vikt att

aktörerna involveras i åtgärderna.

1.1 Skapa samverkansgrupp med representanter från snabbmatsrestaurangerna,

Citysamverkan Katrineholm, SBF och STF.

1.2 Samverkansgruppen tar fram en gemensam handlingsplan för hur skräpet från

snabbmatsrestaurangerna kan minska i kommunen.

Åtgärd 2: Samverkan med FTI gällande återvinningsstationer (åvs). Det är av vikt att åvs

är städade och tillgängliga så kommuninvånarna lätt kan lämna sitt skräp på

stationerna.

2.1 Samverkansgruppen med representanter från SBF, STF, KFAB, FTI och TVAB tar fram

en gemensam handlingsplan för att säkerställa att åvs är städade och tillgängliga.

Åtgärd 3: Nudging innebär att implementera åtgärder som gör det lättare för individer

att genomgå beteendeförändringar. Nudge är ett engelskt ord som på svenska kan

översättas till att knuffa på någon för att få dennes uppmärksamhet. Inom

beteendeekonomi innebär nudging att knuffa personer mot mer hållbara beslut. Med

hållbara beslut menas beslut som är bra för personen själv och för samhället i stort.

Nudging innebär att förstå hur människor agerar och vilka beteenden som påverkar

våra val, likaså tar nudging hänsyn till att vi människor inte alltid är helt rationella och

därför inte alltid tar de bästa besluten. Genom tillämpning av nudging kan ett icke

önskvärt beteende hos individer förändras. STF, BIF och kommunikatörsgruppen har

ansvar för implementering av åtgärderna.

3.1 BigBelly med ljudeffekt. I samband med att individer kastar skräp i en BigBelly hörs

ett ljud, exempelvis ett vinande som om att papperskorgen är enormt djup. Vattenplask,

som att papperskorgen är vattenfylld, etc.

3.2 Färgglada papperskorgar och askkoppar. Papperskorgar och askkopppar är idag

målade i svart, för att vara så diskreta som möjligt. I linje med den nya tobakslagen

anses det inte vara aktuellt att placera ut fler askkoppar. Åtgärder gällande nudging

avses därmed enbart inkludera papperskorgar. Åtgärden innebär att måla

papperskorgarna i starka färger och därmed uppmuntra individer att mer frekvent

slänga sitt skräp i papperskorgarna. Insamlingskärl för pant bör placeras ut i fler

områden, i dagsläget finns de enbart i centrumkärnan. Kärlen utgör ingen

arbetsbelastning för skräpplockarlagen då de sällan behöver tömmas, men fyller en

funktion för dem som vill bli av med burkar och flaskor och för dem som vill samla in

pant.
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3.3 Fotsteg i riktning mot papperskorgar och askkoppar. I syfte att stimulera individer att

kasta skräp i papperskorgar klistras fotsteg fast på marken i riktning mot

papperskorgen.

Åtgärd 4: Kommunikationsinsats. Kunskap och kommunikation är viktigt för att minska

nedskräpning. Vissa grupper bedöms skräpa ner i större utsträckning och

kommunikationsinsatser riktade mot dessa grupper är av vikt. BIF, Viadidakt, SBF, KFAB

skapar tillsammans med kommunikatörsgruppen förslag på utformning av

kommunikationsstrategi för respektive grupp.

4.1 Ungdomar. BIF bör ta ett större ansvar och informera och sprida kunskap om

nedskräpningens effekter till skolbarn och -ungdomar.

4.2 Rökare. Informera om den nya tobakslagen som trädde i kraft 1/7 2019, samt hur

fimpar påverkar miljön på lång sikt. Ta fram förslag på övriga åtgärder.

4.3 Nyanlända. Viadidakt och bostadsbolag bör ta ett större ansvar och informera om

nedskräpningens effekter. Tydligt förmedla kunskap om hur sortering går till, vilka

fraktioner som ska sorteras var. Främst vara tydlig med varför sortering är viktigt, för att

motivera individer att hantera skräp korrekt.

4.4 Allmänhet. Anordna aktiviteter som skräpplockning. Lyfta fram kampanjen ”Håll

Katrineholm rent”(se åtgärd 5). Förmedla kunskap om hur sortering går till, vilka

fraktioner som ska sorteras var. Tydligt förmedla varför sortering är viktigt för att

motivera individer att hantera skräp korrekt. SBF ansvariga i samarbete med

kommunikatörsgruppen.

4.5 Skräputställning. Skapa en utställning där t.ex. antal fimpar visas i en monter, för att

visualisera resultatet från skräpmätningen och informera om effekter i natur.

Utställningen ska vara mobil och kunna ställas ut på olika platser och vid olika

evenemang, exempelvis Naturutställningen i Tornstugan, på biblioteket, Gatufesten i

samarbete med Lyckliga gatorna och KULF samt vid andra tillfälliga evenemang riktade

till allmänheten.
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Åtgärd 5: Håll Katrineholm Rent. Utforma en kampanj som kan stämma överens med

visionen om Läge för liv och lust.

5.1 Kommunikatörsgruppen tar fram förslag på koncept som kan appliceras i förskolor,

på skolor, hos allmänhet.

5.2 Utveckla befintlig skolaktivitet där elever plockar skräp på skolgårdarna.

Kommunikation och samordning med STF för att undvika att STF städar områden där

aktiviteter ska ske, detta för att insatser ska bli tydligare. BIF ansvariga för att anordna

och utveckla aktiviteter i skolor och förskolor. SBF ansvariga för att anordna och utveckla

aktiviteter med allmänheten i samarbete med kommunikatörsgruppen.

Åtgärd 6: Ökad tillgänglighet på återvinningscental Vika. Samverkan mellan SVAAB och

TVAB för att öka tillgängligheten i form av ökat öppethållande alternativt förändrade

öppettider för att möta medborgarnas önskemål om utökat öppethållande kvällar och

helger.
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Bilaga 1

Samtliga föreslagna åtgärder under workshop den 28 maj 2019.

 Tillämpa nudging – göra det lätt att göra rätt.

 Måla papperskorgar i starka färger, involvera BIF för att engagera skolungdomar?

 Förtydliga rökförbud på skolor. Skyltar? Information till skolelever? Hur? BIF? STF?

 Fortsätta med skräpplockardagar i skolorna men jobba för en ökad

kommunikation från skolorna om datum för aktivitet, så att städning inte sker i

samband med skräpplockardagar. SBF,STF,BIF

 Införa sortering i stadsmiljö, en papperskorg med olika inkast för olika material,

STF, involvera Bigbelly – info på kärlen?

 Framför budskap om nedskräpningens effekter på BigBelly-kärlen.

 Placera ut fler insamlingsrör för pantburkar. STF

 Utvärdera infrastruktur/placering av befintliga papperskorgar och askkoppar,

samt frekvens för tömning. STF?

 Lyft fram Håll Katrineholm Rent till allmänheten. Visa att kommunen jobbar för att

minska nedskräpning. Kommunikation? Var? Hur? SBF? Budskap om

nedskräpning och åtgärder på infoskyltar vid infarterna. Foton från

skräputställningen?

 Visualisera mängden skräp och fimpar från skräpmätning i naturutställningen vid

Tornstugan.

 Återvinningsstationer – städ, tömning. Hur? Vem?

 Återvinningscentral – utökat öppethållande? Vardagkvällar, söndagar? Längre

öppettider på lördagar? SVAAB?

 Informera om nedskräpningens effekter på SFI. Studiebesök på åvc?

BIF/Viadidakt? Samordna med SVAAB, KFAB och privata bostadsbolag.

Följande förslag är viktiga men kanske bör ske samordnat på nationell nivå? Svårt att

inkludera i en handlingsplan för Katrineholm?

 Jobba i skolorna med beteendeförändring och värdegrund.

 Införa mer miljökunskap och hälsokunskap i läroplanen för att öka kunskap.

 Större krav på snabbmatskedjorna – utveckla nedbrytbara material.



katrineholm.se

Referenser

Ewfeco (u.å.) Bigbelly

https://ewfeco.com/bigbelly/

Håll Sverige Rent (2019) Skräprapport 2019.

https://www.hsr.se/sites/default/files/skraprapport_2019_digital_lagupplost.pdf

Katrineholms kommun (2019) Ny tobaklag från 1 juli 2019.

https://www.katrineholm.se/kommun--demokrati/press--kommunikation/alla-

nyheter/nyheter/2019-05-08-ny-tobakslag-fran-1-juli-2019.html

https://ewfeco.com/bigbelly/
https://www.hsr.se/sites/default/files/skraprapport_2019_digital_lagupplost.pdf
https://www.katrineholm.se/kommun--demokrati/press--kommunikation/alla-nyheter/nyheter/2019-05-08-ny-tobakslag-fran-1-juli-2019.html
https://www.katrineholm.se/kommun--demokrati/press--kommunikation/alla-nyheter/nyheter/2019-05-08-ny-tobakslag-fran-1-juli-2019.html
https://www.katrineholm.se/kommun--demokrati/press--kommunikation/alla-nyheter/nyheter/2019-05-08-ny-tobakslag-fran-1-juli-2019.html
https://www.katrineholm.se/kommun--demokrati/press--kommunikation/alla-nyheter/nyheter/2019-05-08-ny-tobakslag-fran-1-juli-2019.html
https://www.katrineholm.se/kommun--demokrati/press--kommunikation/alla-nyheter/nyheter/2019-05-08-ny-tobakslag-fran-1-juli-2019.html
https://www.katrineholm.se/kommun--demokrati/press--kommunikation/alla-nyheter/nyheter/2019-05-08-ny-tobakslag-fran-1-juli-2019.html
https://www.katrineholm.se/kommun--demokrati/press--kommunikation/alla-nyheter/nyheter/2019-05-08-ny-tobakslag-fran-1-juli-2019.html
https://www.katrineholm.se/kommun--demokrati/press--kommunikation/alla-nyheter/nyheter/2019-05-08-ny-tobakslag-fran-1-juli-2019.html
https://www.katrineholm.se/kommun--demokrati/press--kommunikation/alla-nyheter/nyheter/2019-05-08-ny-tobakslag-fran-1-juli-2019.html
https://www.katrineholm.se/kommun--demokrati/press--kommunikation/alla-nyheter/nyheter/2019-05-08-ny-tobakslag-fran-1-juli-2019.html
https://www.katrineholm.se/kommun--demokrati/press--kommunikation/alla-nyheter/nyheter/2019-05-08-ny-tobakslag-fran-1-juli-2019.html
https://www.katrineholm.se/kommun--demokrati/press--kommunikation/alla-nyheter/nyheter/2019-05-08-ny-tobakslag-fran-1-juli-2019.html
https://www.katrineholm.se/kommun--demokrati/press--kommunikation/alla-nyheter/nyheter/2019-05-08-ny-tobakslag-fran-1-juli-2019.html
https://www.katrineholm.se/kommun--demokrati/press--kommunikation/alla-nyheter/nyheter/2019-05-08-ny-tobakslag-fran-1-juli-2019.html
https://www.katrineholm.se/kommun--demokrati/press--kommunikation/alla-nyheter/nyheter/2019-05-08-ny-tobakslag-fran-1-juli-2019.html
https://www.katrineholm.se/kommun--demokrati/press--kommunikation/alla-nyheter/nyheter/2019-05-08-ny-tobakslag-fran-1-juli-2019.html
https://www.katrineholm.se/kommun--demokrati/press--kommunikation/alla-nyheter/nyheter/2019-05-08-ny-tobakslag-fran-1-juli-2019.html
https://www.katrineholm.se/kommun--demokrati/press--kommunikation/alla-nyheter/nyheter/2019-05-08-ny-tobakslag-fran-1-juli-2019.html
https://www.katrineholm.se/kommun--demokrati/press--kommunikation/alla-nyheter/nyheter/2019-05-08-ny-tobakslag-fran-1-juli-2019.html
https://www.katrineholm.se/kommun--demokrati/press--kommunikation/alla-nyheter/nyheter/2019-05-08-ny-tobakslag-fran-1-juli-2019.html
https://www.katrineholm.se/kommun--demokrati/press--kommunikation/alla-nyheter/nyheter/2019-05-08-ny-tobakslag-fran-1-juli-2019.html
https://www.katrineholm.se/kommun--demokrati/press--kommunikation/alla-nyheter/nyheter/2019-05-08-ny-tobakslag-fran-1-juli-2019.html
https://www.katrineholm.se/kommun--demokrati/press--kommunikation/alla-nyheter/nyheter/2019-05-08-ny-tobakslag-fran-1-juli-2019.html
https://www.katrineholm.se/kommun--demokrati/press--kommunikation/alla-nyheter/nyheter/2019-05-08-ny-tobakslag-fran-1-juli-2019.html
https://www.katrineholm.se/kommun--demokrati/press--kommunikation/alla-nyheter/nyheter/2019-05-08-ny-tobakslag-fran-1-juli-2019.html


SKRIVELSE 1 (1)

Datum Vår beteckning

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2019-10-24 KS/2019:354 - 451

Miljö

KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer 212000-0340

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Telefon: 0150-577 00 www.katrineholm.se

641 80 KATRINEHOLM E-post:samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Telefax:

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Eva Frykman

8. Remiss av handlingsplan mot nedskräpning

Ett av målen i såväl kommunplanen som i den kommunala avfallsplanen 2018-2022 är

att nedskräpningen ska minska. En minskad nedskräpning kommer att leda till minskad

miljöbelastning men förmodligen också till minskade kostnader för kommunen och

andra fastighetsägare samt till ökad trivsel och attraktivitet. Som en första åtgärd i

arbetet har samhällsbyggnadsförvaltningen fått i uppdrag att ta fram en handlingsplan

mot nedskräpning för att på ett mer strategiskt sätt arbeta med frågan.

Som underlag för handlingsplanen har en skräpmätning, en så kallad ”nollmätning”,

gjorts i kommunen för att dels se var det är skräpigt och dels se vilken typ av skräp som

är vanligast. En workshop har också hållits med representanter från flertalet av de

kommunala förvaltningarna, KFAB, SVAAB och Tekniska verken samt från en större

privat hyresvärd.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till handlingsplan mot

nedskräpning som nu går ut på remiss till samtliga nämnder, de kommunala bolagen,

KFV Marknadsföring, Citysamverkan i Katrineholm och de fyra största privata

hyresvärdarna.

Synpunkter ska vara samhällsbyggnadsförvaltningen tillhanda senast den 15 februari

2020. Därefter sammanställer förvaltningen ett reviderat förslag som överlämnas till

KS/KF för antagande.

Ytterligare frågor; kontakta miljöstrateg Linda Aldebert (tfn 0150-568 25) eller miljöchef

Eva Frykman (tfn 0150-576 61).

Handlingar

 Förslag till handlingsplan mot nedskräpning

Sändlista

Samtliga nämnder

KFAB

Sörmland Vatten och Avfall

Tekniska verken, Vika

återvinningscentral

Tegelstaden Bygg AB

Hembla

Hyreshuset Katrineholm

Heimstaden

KFV Marknadsföring

Citysamverkan i Katrineholm
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Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-01-20 ALLM.2020.2

Katrineholms kommun Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Vår handläggare

Eva Frykman Bygg- och miljönämnden

Avdelningschef Miljö Katrineholms kommun

8. Remissvar personalpolitiskt program
Förvaltningens förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att i yttrande över förslaget till personalpolitiskt

program framföra att det är positivt att kommunen jobbar aktivt med att skapa ett bra

arbetsklimat för kommunens anställda.

Motivering
Bygg- och miljönämnden saknar egen anställd personal. De medarbetare på

samhällsbyggnadsförvaltningen som på delegation genomför nämndens uppdrag är

anställda av kommunstyrelsen. Nämnden vill ändå framföra att det är av vikt och positivt

att kommunen arbetar aktivt med att skapa ett bra arbetsklimat för sina medarbetare.

Bakgrund
Bygg- och miljönämnden har fått kommunens förslag till personalpolitiskt program på

remiss. Nu gällande personalpolitiskt program är antaget av kommunfullmäktige 2006.

Beslutsunderlag
Förslag på personalpolitiskt program 2020

Beslutsmottagare
Personalavdelningen



Katrineholms 
personalpolitiska program
Fastställd av KF?

katrineholm.se



Du och alla anställda i 
Katrineholms kommun, är en 
resurs för att ge medborgarna 
bästa möjliga service – en 
avgörande framgångsfaktor i 
alla våra verksamheter. Du som 
arbetar i Katrineholms kommun 
ska därför ges möjlighet att 
utvecklas i din yrkesroll. Som 
medarbetare har du inflytande 
över och möjlighet att påverka din 
egen arbetssituation. Det är vår 
personalpolitik! 

Framgången består i att vi alla är 
delaktiga, engagerade och stolta 
över att arbeta i Katrineholms 
kommun. Då blir vi goda 
ambassadörer för kommunen, 
med ett trevligt och professionellt 
bemötande. Det är i mötet med 
våra invånare, företagare och 
besökare som bilden ”läge för liv 
och lust” skapas. Alltså bilden av 
Katrineholm. 

Katrineholm kommuns 
personalpolitiska program ger 

vägledning i hur vi gemensamt ska 
jobba för att nå verksamheternas 
mål. Målet ska vara självklart. 
Alla som arbetar i Katrineholms 
kommun ska känna att det är 
roligt, motiverande och viktigt 
att gå till jobbet. Din insats är 
betydelsefull.  

Självklart räcker det inte bara med 
att lägga fram ett personalpolitiskt 
program. Arbetet med att ha en 
god och utvecklande arbetsplats 
måste pågå varje dag och alla 
medarbetare är lika viktiga i det 
arbetet. Vi hoppas att du som 
medarbetare är stolt över din 
arbetsplats och det arbete du 
utför. För det ska du vara!  

Stort tack till dig för ett fantastiskt 
arbete! 

Frågor på det? Läs vidare! 

Du läser just nu inledningen till Katrineholm kommuns 
personalpolitiska program. Men, vad är egentligen ett 
personalpolitiskt program?

Inledning 

2



Foto: Hanna Maxstad



Vart vill vi?
Kommunens arbetsgivarpolitik 
ska leda till goda arbetsplatser, 
där varje medarbetare känner 
arbetsglädje och stolthet, har 
influtande och möjlighet att 
utvecklas och vara en del i 
kommunens gemensamma 
välfärdsarbete. Målet är att alla 
medarbetare går till sitt arbete 
med stort engagemang och lust 
att göra skillnad.

Vad menar vi?
Politiker och anställda i 
Katrineholms kommun har ett 
gemensamt uppdrag. Vi ska 
alla se till att medborgarna i 
kommunen får den service som 
var och en behöver i livets olika 
skeden. Vårt arbete ska utföras så 
att medborgarnas intressen och 
behov sätts är i centrum. Servicen 
ska vara ansvarsfull, effektiv och 
av god kvalitet.   

Hur gör vi?
Det personalpolitiska program-
met är ett inriktningsdokument 
som övergripande beskriver 

kommunens arbetsgivarpolitik 
utifrån kommunens vision Läge för 
liv & lust och kommunplanens mål 
om Attraktiv arbetsgivare.   
Syftet är att fördjupa och förtydliga 
kommunens arbetsgivarpolitik, 
ge en långsiktig inriktning och 
tydliggöra strategier för att nå 
den. I programmet lyfts sex 
områden fram som är viktiga för 
att framgångsrikt kunna driva 
verksamheten. Dessa områden är: 

• Värdegrund
• Medarbetarskap & Ledarskap
• Kompetensförsörjning
• Hållbart arbetsliv & Arbetsmiljö
• Jämställdhet & Mångfald
• Lön & förmåner

Uppföljning
Programmet utgår från kommun-
planen som förtydligar/tydliggör 
den personalpolitiska inriktningen 
i Katrineholms kommun; vad vi 
vill, vad vi menar och hur vi gör 
för att nå dit. Uppföljning sker 
inom personalredovisningen i 
delårsrapporter och årsredovisning.

Större delen av den kommunala servicen uppstår i möten 
mellan människor. Det är också i de goda mötena som 
uppdraget, att sätta medborgarnas intressen och behov i 
centrum, blir verklighet.

Verktyg
• Vision 2025
• Kommunplan
• Styrprocessen
• Personalpoitiskt program

Personalpolitik

44
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Foto: Hanna Maxstad

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



Vart vill vi?
All verksamhet som bedrivs i 
Katrineholms kommun vilar på 
en tydlig värdegrund som vi kort 
och gott kallar RÖTT. R som i 
Respekt, Ö som i Öppenhet och 
två T som står för Tydlighet och 
Tillit. Värdegrunden säkerställs 
genom att vi som medarbetare 
är medvetna om och delar 
vad Katrineholms kommun 
står för. Vi medarbetare delar 
värdegrunden oavsett vår roll, 
funktion eller position. Varje 
medarbetares resultat, agerande 
och förhållningssätt vilar på 
värdegrunden och skall synas i 
mötet med varandra.

Vad menar vi? 
I vår organisation handlar 
värdegrundsarbetet om att få 
ihop en helhet. Värderingarna 
blir ett kitt som skapar tydlighet. 
Genom att lyfta fram det 
önskade nuläget får vi som 
medarbetare något att förhålla 
oss till. Egentligen menar vi att 

vi har ett gemensamt och tydligt 
förhållningssätt i Katrineholms 
kommun.

Hur gör vi?
Alla vi som företräder 
kommunen, medarbetare 
och förtroendevalda, arbetar 
med stor ansvarskänsla, 
initiativförmåga och ett 
personligt engagemang, 
Förutsättningarna skapas 
genom ett medvetet agerande 
utifrån våra grundläggande 
värderingar. Dialogen om våra 
värderingar hålls levande på 
arbetsplatsträffar och i det 
vardagliga arbetet.

All verksamthet som bedrivs i Katrineholms kommun vilar på 
en tydlig värdegrund som vi kort och gott kallar RÖTT.

Verktyg
Dialogmaterial till 
arbetsplatsträffar. (arbetas fram 
under 2020) 

Vår värdegrund - 
RÖTT

66

 !
Värdegrund är ett svenskt 
och i viss mån norskt begrepp 
som började användas under 
1990-talet i diskussioner kring 
framför allt ett kollektivs 
gemensamma etiska grundvalar.

13
år har gått sedan RÖTT antogs 
som värdegrund. Mycket arbete 
och kampanjer föregick beslutet 
att införa den i organisationen.



77

Foto: Johan Klinthammar

Kommunens värdegrund
Respekt – Visa omtanke, ödmjukhet och lyhördhet i alla dina möten med andra 
människor. Varje människa är unik. Ha respekt för varandras olikheter och behov.   

Öppenhet – Ta tillvara varandras kompetens och initiativkraft. Dela med dig av 
information och kunskap till andra, vare sig du är ledare eller medarbetare. Vi lyfter och 
hjälper varandra   

Tydlighet – Ha en respektfull och öppen kommunikation med varandra. Ge tydlig, ärlig 
och vänlig återkoppling. 

Tillit – Erfarenhet, kunskap och engagemang är värdefulla resurser som ska tillvaratas 
på bästa möjliga sätt. Vi litar till varandras omdöme och förmåga. Tillsammans ger vi 
utrymme för kreativitet och initiativförmåga och välkomnar nya arbetssätt. 



Vart vill vi?
Kommunikation och samverkan är 
de perspektiv som binder samman 
ledarskapet och medarbetarskapet 
i organisationen. För att lyckas 
nå uppsatta mål krävs det att 
organisationen har motiverade, 
engagerade och kompetenta 
medarbetare som både vill och 
kan ta ansvar för kommunens 
utveckling.  

Vad menar vi?
I Katrineholm har våra medarbetare 
uppdraget i fokus och ett arbetssätt 
som präglas av respekt, öppenhet, 
tillit, och tydlighet. Vi utgår ifrån 
att delaktighet och arbetsglädje 
ger engagerade och välmående 
medarbetare, vilket bidrar till att 
uppfylla målen för verksamheten. 
Här vill vi ge förutsättningar för ett 
gott medarbetarskap genom att 
anställda erbjuds omväxlande och 
stimulerande arbetsuppgifter 
med möjlighet att utvecklas och att 
medarbetarnas kreativitet och idéer 
tas tillvara. 

Som ledare och chef i 
Katrineholms kommun ansvarar 
du för att bidra med goda 
förutsättningar för medarbetare 
att kunna utföra sitt arbete. I 
Katrineholm ska chefskapet 
präglas av prestigelösa, modiga 
och engagerade ledare som 
har ett helhetsperspektiv för 
sin verksamhet likväl som 
kommunens behov. Arbetsklimat 
och arbetsmiljö är ett gemensamt 
ansvar för både chefer och 
medarbetare.

Hur gör vi?
Jag som medarbetare
Bidrar till ett öppet klimat med 
goda relationer på arbetsplatsen 
genom god kommunikation, mod, 
vilja och positiv människosyn. Jag 
är medveten om mitt eget ansvar 
för utveckling av verksamheten 
likväl som utveckling av mig själv 
i mitt arbete. Jag förstår mitt 
uppdrag som medarbetare och 
dess förutsättningar för att 

Vi är alla medarbetare i Katrineholms kommun. 
Medarbetarskapet handlar om hur vi förhåller oss till 
varandra, oavsett uppdrag och funktion.

Verktyg
• Medarbetarsamtal &

Medarbetaröverenskommelse 
– genomförs årligen

• Arbetsplatsträffar – månadsvis
• Enskild uppföljning – vid behov
• Facklig samverkan – delaktighet

genom ombud
• Kompetensutveckling &

Kompetensutvecklingsplan
• Ledarskapsprofil
• Medarbetarskapsprofil
• Introduktionsutbildning för

nyanställda med uppföljning
efter ett år

Medarbetarskap 
& ledarskap

88
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lyckas i mitt uppdrag. Jag har 
kunskap om såväl mina rättigheter 
som skyldigheter som anställd. 
Jag tar ansvar för att skaffa den 
information och kunskap som 
behövs för att utföra arbetet på 
ett bra sätt. Jag tar initiativ till 
den egna och arbetsgruppens 
verksamhetsutveckling och lärande 
och jag delar gärna med mig av min 
egen kompetens. Jag medverkar 
i förändringsarbete och verkar 
för en god hälsa och arbetsmiljö. 
Jag förväntas att medverka där 
min kompetens behövs som bäst. 
Uppföljning sker vid de årliga 
medarbetarsamtalen som jag har 
med min närmsta chef.

Jag som ledare och chef
Har ett uppdrag att både se till 
den egna verksamheten och 
till kommunens gemensamma 
uppdrag. Jag leder verksamheten 
utifrån kommunens vision, 
dess värderingar och mål. 

Jag levandegör kommunens 
värdegrund genom att omsätta 
den i praktiken. Som ledare 
och chef behöver jag förstå och 
acceptera de system jag verkar i. I 
mitt uppdrag ingår att bevaka och 
analysera omvärldsförändringar 
som kan påverka mitt 
verksamhetsuppdrag. Mitt 
ledarskap handlar om att se 
varje medarbetare och att skapa 
förutsättningar för att kunna 
använda dess resurser på bästa 
sätt. Jag främjar delaktighet och 
lärande bland mina medarbetare. 
I mitt arbete som chef och ledare 
har jag även ett ansvar för min 
egen kompetensutveckling och att 
skapa en bra balans mellan arbete 
och fritid. Jag delar med mig av 
mina kunskaper och erfarenheter 
till andra chefer genom 
mentorsuppdrag och deltagande 
i nätverk för chefer. Jag deltar 
också i de årliga obligatoriska 
ledardagarna. 

 !
Din erfarenhet, kunskap och 
ditt engagemang är en värdefull 
resurs som ska tillvaratas.

3 318
Så många fast anställda är vi 
i Katrineholms kommun. Det 
innebär att du har mer än 3 000 
medarbetare!



Vart vill vi?
Våra arbetsplatser främjar 
arbetsglädje och ger en trygg 
anställning, vilket är grunden för 
att kunna utföra ett gott arbete. 
Vår personalstyrka anpassas 
efter verksamhetens behov och 
utifrån omvärldens förändrade 
förutsättningar.  För att öka 
attraktionskraften som attraktiv 
arbetsgivare och upprätthålla 
en god personalförsörjning 
använder vi verktyg och har 
ett strategiskt tänkande kring 
kompetensutveckling, intern 
rörlighet och rekrytering.

Vad menar vi?
I Katrineholms kommun 
ska personal- och 
kompetensplaneringen vara 
medveten och systematisk 
för att kunna ha en god 
framförhållning. Genom 
kompetensutveckling säkerställer 
vi att resurser finns och används 
effektivt. Alla medarbetare i 
kommunens verksamheter ska 

ha möjlighet att utvecklas i sitt 
arbete, få goda möjligheter till 
kompetensutveckling i yrket och 
uppmuntras att ta sig an nya 
utmaningar och uppmuntras att 
ta initiativ till förbättringar. Vår 
personalstyrka ska kvalitativt och 
kvantitativt vara anpassad till 
verksamhetens behov och våra 
medarbetare ska avspegla den 
mångfald av innevånare som finns 
i vår kommun. 

Hur gör vi?
Kompetensförsörjning 
För att lyckas rekrytera 
nya medarbetare ska 
rekryteringsprocessen vara 
professionell. 
Nyanställda ska få en bra 
introduktion både i kommunen 
i stort och på arbetsplatsen och 
uppföljning ska ske löpande. 
Medarbetare som slutar erbjuds 
avslutningssamtal där synpunkter 
och erfarenheter tas tillvara 
för att utveckla och förbättra 
verksamheten. Intern rörlighet ska 

Katrineholms kommun är en lärande organisation som 
skapar förutsättningar för fortlöpande utveckling och 
förändring för samtliga anställda. 

Verktyg 
• KBR 
• ARUBA 
• Årliga medarbetarsamtal 

Kompetensutvecklingsplan 
WinLas webb

• Övergripande 
kompetensförsörjningsplan 
Förvaltningsspecifika 
kompetensförsörjningsplaner

• Avslutningssamtal 
• Introduktion 
• Stipendium för studier på 

fritiden

Kompetensförsörjning 
& kompetensutveckling

1010
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 !
Din erfarenhet, kunskap och 
ditt engagemang är en värdefull 
resurs som ska tillvaratas.

?
Vet du att medarbetare som 
studerar på fritiden kan söka 
stipendium från kommunen?

Foto: Hanna Maxstad

stimuleras så att de erfarenheter, 
kunskaper och möjligheter 
som finns hos redan anställda 
medarbetare tas tillvara. Alla 
medarbetare anställs på heltid 
med möjlighet att välja att arbeta 
på en lägre tjänstgöringsgrad, 
beroende på var i livet man 
befinner sig. Kombinationstjänster 
förekommer för att kunna erbjuda 
heltidsanställning till alla och 
samtidigt används medarbetarnas 
resurser på bästa sätt. 

Kompetensutveckling
Utveckling och stimulans i 
arbetet är betydande faktorer för 
medarbetarnas möjlighet att trivas 
väl, prestera bra och leverera 
med god kvalitet. Möjlighet till 
individuell kompetensutveckling 
samt tillvaratagande av befintlig 
kompetens är viktiga delar av att 
vara en attraktiv arbetsgivare. 
Kompetensutvecklingen 
bygger på verksamhetens 
behov och överensstämmer 

med kommunens långsiktiga 
utveckling. Medarbetare 
och chef tar ett gemensamt 
ansvar beträffande den 
egna och arbetsgruppens 
kompetensutveckling. Strategier 
och system för att kartlägga 
befintlig kompetens och framtida 
kompetensbehov ska utvecklas för 
att underlätta vid personal- och 
kompetensplanering.  
Utbildningsmöjligheterna för 
kommunens medarbetare ska 
utvecklas, exempelvis genom 
betald utbildning inom ramen 
för arbetstiden. Medarbetare 
som studerar på fritiden 
kan ansöka om stipendium. 
Kommunen ska kunna garantera 
tillsvidareanställning för personer 
som arbetar heltid och som 
studerar på sin fritid för att läsa in 
viss kompetens.  
Studenter har möjlighet att söka 
en utbildningstjänst som ger 
möjlighet att arbeta hos oss under 
studietiden.



Vart vill vi? 
En god arbetsmiljö gör det möjligt 
för alla medarbetare att känna 
trivsel och delaktighet, vilket 
främjar hälsa och engagemang. 
I det vardagliga arbetet bidrar 
alla till en god arbetsmiljö och 
tar ansvar för ett arbetsklimat 
som kännetecknas av respekt, 
öppenhet, tydlighet och tillit, 
där vi är varandras arbetsmiljö. 
En god arbetsmiljö gör att både 
medarbetare och chefer blir goda 
ambassadörer i verksamheten och 
rekommenderar kommunen som 
arbetsgivare.

Vad menar vi? 
I Katrineholms kommun ser 
vi på begreppet hälsa som att 
medarbetare upplever att de 
mår bra och har möjlighet till 
återhämtning för ett liv i balans 
mellan arbete och privatliv. 
Varje medarbetare ska känna sig 
respekterad, värdefull och uppleva 
sig ha en god hälsa. För att 
arbetsmiljöarbetet i kommunen 

ska ge ett gott resultat krävs 
effektiva metoder och rutiner 
med fokus på både fysisk och 
psykosocial arbetsmiljö. Vi vill att 
både chefer och medarbetare 
ska förstå förutsättningarna 
för och känna ett engagemang 
för verksamheten. Kommunens 
satsning på olika förmåner ska ses 
som ett led i att skapa möjligheter 
för denna balans. 

Hur gör vi? 
Det är ett gemensamt ansvar 
att bidra till en god arbetsmiljö 
på arbetsplatsen. Det 
systematiska arbetsmiljöarbetet 
ska vara ett hjälpmedel i 
verksamhetsstyrningen och 
bidra till att förbättra resultat 
och kvalitet. Som chef har du ett 
särskilt ansvar att arbeta på ett 
strukturerat sätt för att uppnå 
hälsosamma arbetsplatser som 
präglas av tydlighet, dialog och 
delaktighet.  
Som medarbetare förväntas 
du vara engagerad i 

Katrineholms kommun är en arbetsplats där en bra 
arbetsmiljö stimulerar till engagemang i arbetet. 
Arbetsmiljön ska vara bra både fysiskt och psykiskt.

Verktyg 
• Wikin Arbetsmiljö 
• Personalhandbok 
• Chefshandbok  
• Arbetsmiljölagen 
• Systematiskt arbetsmiljöarbete 

(SAM) 
• Samverkansavtalet 
• Handlingsplan mot trakasserier 
• Aktiv återgång - 

rehabiliteringsprocessen 
• Personalföreningen 
• Hälsovecka 
• Hälsoinspiratörer 
• Friskvårdsbidrag 
• Friskvård i Katrineholms 

kommun - Övergripande 
anvisningsdokument 

• Arbetsmiljöutbildning för 
chefer och skyddsombud 

• Rehabiliteringsutbildning för 
chefer 

• Medarbetarundersökningar 
• Arbetsmiljö- och 

hälsoutmärkelse 
• HR enheten 

Hållbart arbetsliv
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värdegrundsarbetet likväl 
som att du har kännedom 
om verksamhetens egna mål 
och aktiviteter för att uppnå 
dem. Fokus ska vara på 
det förebyggande arbetet. 
Vi som arbetsgivare ska stimulera 
medarbetare till ökad friskvård. 
Arbetet med en hälsofrämjande 
arbetsplats ska prioriteras 
och friskvårdsinsatserna ska 
vidareutvecklas.  I Katrineholms 
kommun ges medarbetare 

möjlighet till ett friskvårdsbidrag. 
Varje arbetsplats ska anordna 
friskvårdsaktiviteter och det ska 
finnas hälsoinspiratörer på varje 
förvaltning Personalföreningen 
breddar utbudet av förebyggande 
personalvårdande aktiviteter och 
uppmuntrar fler att delta i dem.  
För att sprida och uppmärksamma 
goda exempel om arbetsmiljö 
utdelas årligen en arbetsmiljö- och 
hälsoutmärkelse till medarbetare 
eller arbetsgrupper.

 !
Att bedriva systematiskt 
arbetsmiljöarbete är ett sätt 
att skapa ett hållbart arbetsliv. 
Alla arbetsgivare är enligt lag 
skyldiga att ha ett systematiskt 
arbetsmiljöarbete.

Foto: Josefin Lundin



Vart vill vi? 
Katrineholm är en kommun och 
arbetsplats för alla. En mångfald av 
olika erfarenheter ger en arbetsmiljö 
som präglas av fler perspektiv och 
infallsvinklar, vilket bidrar till att 
kreativitet och utvecklingskraft ökar i 
verksamheten. 

Vad menar vi? 
Kommunens förhållningssätt till 
jämställdhet och mångfald innebär 
att vi på våra arbetsplatser har 
respekt för varandras olikheter 
och förutsättningar. Jämställdhets- 
och HBTQ-arbetet ska genomsyra 
kommunens personalpolitik och 
sätta sin prägel på vår verksamhet. 
Likabehandling tillämpas och alla ska 
känna sig respekterade. Nolltolerans 
gäller beträffande diskriminering eller 
annan kränkande särbehandling. 
Det är självklart med lika villkor 
vid lönesättning, anställning och 
friskvård.  
Vi arbetar systematiskt för att 
skapa öppna och inkluderande 
arbetsplatser, där det också ska 
finnas möjlighet att anpassa 

arbetslivet efter olika faser i livet.  
Katrineholms kommun är en 
HBTQ-utbildad verksamhet där 
vi säkerställer en öppen och 
inkluderande arbetsmiljö och ett 
professionellt bemötande utifrån ett 
HBTQ-perspektiv.

Hur gör vi? 
Jämställdhets- och mångfaldsfrågor 
integreras i våra arbetsmiljöfrågor 
och är en del av det ordinarie 
verksamhetsarbetet på alla nivåer 
i organisationen. Som chef är du 
ytterst ansvarig att säkerställa 
jämställdhetsintegrering både i det 
interna och externa arbetet. Som 
medarbetare är du ansvarig att känna 
till aktuella åtaganden och bidra till 
ökad jämställdhet i din arbetsgrupp 
och i den verksamhet där du arbetar. 
Utbildningssatsningar i HBTQ, 
genomförs i samarbete med RFSL. 
Alla kommunens medarbetare är 
diplomerade i HBTQ och fem enheter 
är certifierade. 
Att heltid ska bli norm är en viktig 
del och bidrar till ett mer jämställt 
arbetsliv och samhälle.

I Katrineholm ska alla människor, oavsett etnicitet, 
könsidentitet, könsuttryck eller sexuell läggning, erbjudas 
goda möjligheter att uppnå sina livsmål och drömmar. 

Verktyg
• Trappan- modell för

genusmedveten styrning 
• Organisering av arbetet med

genusmedveten styrning- 
stödjande dokument 

• Handlingsplan för jämställdhet
CEMR- antas 2020 

• Handbok likabehandlingsplan
med aktiva åtgärder-tas fram 
hösten 2019

Jämställdhet 
& mångfald
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Mellanrubrik
Qui nienimporit et aliqui quas erum ute 
nectur moloreic to temporendis elestor 
ectempore con nonse od mos et porem 
rempore et lanisci tendistis ex ercia sit 
labor aut aliquas dendi dolorum acestor 
estiund aecturibus ellabo. Amus event.
Occus intiunt abo. Saepro ea dolorat 
voluptaquis et occus conecea si ute ium in 
porio vendae. Ut facium aut ulla dit quas et 
eum volorepudae. Olorita turitas simusam 
licabor mi, omnihic tioritiis estiusa pie.

Mellanrubrik
Qui nienimporit et aliqui quas erum ute 
nectur moloreic to temporendis elestor 
ectempore con nonse od mos et porem 
rempore et lanisci tendistis ex ercia sit 
labor aut aliquas dendi dolorum acestor 

estiund aecturibus ellabo. Amus event. 
Occus intiunt abo. Saepro ea dolorat 
voluptaquis et occus conecea si ute ium in 
porio vendae. Ut facium aut ulla dit quas et 
eum volorepudae. Olorita turitas simusam 
licabor mi, omnihic tioritiis estiusa pie.

Mellanrubrik
Qui nienimporit et aliqui quas erum ute 
nectur moloreic to temporendis elestor 
ectempore con nonse od mos et porem 
rempore et lanisci tendistis ex ercia sit 
labor aut aliquas dendi dolorum acestor 
estiund aecturibus ellabo. Amus event. 
Occus intiunt abo. Saepro ea dolorat 
voluptaquis et occus conecea si ute ium in 
porio vendae. Ut facium aut ulla dit quas et 
eum volorepudae. Olorita turitas simusam 
licabor mi, omnihic tioritiis estiusa pie.

Foto: Hanna Maxstad



Vart vill vi?
Vi har en långsiktig och hållbar 
lönestrategi som omsätts 
till handlingar vilket gör att 
medarbetare, ledare och ledning 
får förutsättningar att bedriva en 
effektiv verksamhet. Vår lönepolitik 
bidrar till att varje arbetsplats 
når målen för verksamheten och 
stimulerar till utvecklings- och 
förbättringsarbete. Löneprocessen 
och lönekriterierna är väl kända. Vi 
har ändamålsenlig lönespridning 
samt individuella och differentierade 
löner. Som medarbetare vet jag på 
vilka grunder min individuella lön är 
bestämd.   

Vad menar vi?
Du ska kunna leva på din lön när 
du är anställd i Katrineholms 
kommun. Alla medarbetare har 
rätt till en heltidsanställning som 
grund och har möjlighet att välja 
tjänstgöringsgrad beroende på var 
i livet man befinner sig. 
Katrineholms kommun tillämpar 
individuell lönesättning. Vad 

som styr lönenivå är befattning, 
erfarenhet, utbildning, marknad 
och den egna prestationen. 
Varje medarbetares arbetsinsats 
och bidrag till verksamheten är 
viktig och därför vill vi att de som 
verkligen gör skillnad ska belönas. 

Hur gör vi?
Ledare och medarbetare har 
återkommande dialog om lön och 
prestation. De kommer överens 
om individuella mål som bidrar 
till verksamhetens utveckling, 
följer upp och stämmer av så att 
koppling mellan prestation och lön 
blir tydlig.  

Förmåner 
Katrineholms kommun erbjuder 
en mängd olika förmåner, 
bland annat tjänstepension, 
pensionsväxling, semesterväxling, 
friskvårdsbidrag och möjlighet att 
påverka sin arbetstid. Kommunens 
satsning på förmåner är ett sätt 
att bidra till en bra balans i livet för 
dig som medarbetare.

Katrineholms kommuns lönepolitik genomsyras av 
jämställdhet, jämlikhet och transparens.

Verktyg 
• Löneprocess
• Lönestrategi inkl.

handlingsplan
• Lönekriterier med

bedömningsmall
• Lönespann
• Lönepolicy
• (Alla finns i chefshandboken

avsnitt: Lönebildning)
• APT material
• Länk till alla förmåner, finns på

Katrineholm.se

Lön & förmåner
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Lönesättning  
Ny individuell lön bestäms vid tre tillfällen: 

• Vid nyanställning sätts lön utifrån
arbetsuppgifter och en bedömning av
erfarenhet, kompetens, efterfrågan på
arbetsmarknaden samt den önskade
lönestrukturen.

• Vid löneöversyn sätts lön utifrån
arbetsuppgifter, lönestruktur, individuell
prestation, måluppfyllnad samt en
helhetsvärdering av hur lönekriterierna
uppfylls.

• Vid förändrad tjänst/funktion görs en
bedömning ifall det är befogat att justera
lönen.

Löneöversyn  
För att du som medarbetare ska kunna 
påverka din egen lönenivå är det viktigt 
att veta på vilka grunder lönen bestäms. 
Alla har rätt till ett lönegrundande och ett 
lönesättande samtal inför löneöversyn. 
Lönesamtalen sker mellan närmaste chef 
och medarbetare och utgår från våra 
gemensamma lönekriterier: 

• Flexibilitet och kompetens

• Ansvarstagande

• Servicekänsla

• Prestation

Bild: Nattanan Kanchanaprat



katrineholm.se

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

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.
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Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-01-23 ALLM.2020.3

Katrineholms kommun Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Vår handläggare

Erik Bjelmrot Bygg- och miljönämnden

Avdelningschef, Planering och byggande Katrineholms kommun

9. Remiss förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna
råd om detaljplan samt förslag till Boverkets allmänna

råd om redovisning av reglering i detaljplan

Förvaltningens förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att till Boverket överlämna

samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande som svar på remissen.

Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande
Katrineholms kommun är positiva till remissförslagen. En enhetlighet mellan

kommunernas detaljplaner kommer på sikt att underlätta för samtliga aktörer i

samhällsbyggnadsprocessen och möjliggöra en ökad digitalisering.

Bakgrund
Boverket har remitterat två förslag på föreskrifter och allmänna råd till landets samtliga

kommuner, ett antal länsstyrelser, andra berörda myndigheter och till berörda privata

aktörer.

Ett allmänt råd anger hur någon kan eller bör göra för att uppfylla en bindande regel i lag,

förordning eller föreskrift.

De allmänna råden är rekommendationer där metoder och lösningar presenteras. Om

man väljer att inte göra på det sätt som anges i det allmänna rådet ska man kunna visa

att de bindande reglerna ändå uppfylls.

Ärendebeskrivning och beredning
De remisser som nu är utskickade gäller Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna

råd om detaljplan samt förslag till Boverkets allmänna råd om redovisning av reglering i

detaljplan.

Förslaget till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan syftar till att

reglera formerna för överföring av detaljplaneinformation för att möjliggöra

återanvändning och att i framtiden skapa förutsättningar för nationell åtkomst.

Detta är en del av riksdagens och regeringens uttalade ambition att Sverige ska bli bäst i

världen på att använda sig av digital teknik.

Möjligheten att utbyta information mellan olika aktörer idag försvåras av att kommuner,

konsulter och andra aktörer arbetar med olika tekniska lösningar och att den digitala

informationen i detaljplaner struktureras och lagras på olika sätt.
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Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-01-23 ALLM.2020.3

Katrineholms kommun Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

För att förverkliga en digital samhällsbyggnadsprocess måste informationen i

detaljplaner kunna återanvändas efter att planen fått laga kraft, exempelvis i samband

med genomförandet av planen.

Det finns också ett stort behov av att kunna överföra informationen i detaljplaner digitalt

mellan olika aktörer. Till exempel måste ytorna med bestämmelser kunna överföras

digitalt. Om informationen inte går att överföra på ett enhetligt sätt säkerställs inte heller

att den går att återanvända av andra som är intresserade av informationen.

Den huvudsakliga konsekvensen av den föreslagna regleringen är att den som är

informationsansvarig och den som producerar sådan information som regleringen

omfattar tvingas att anpassa sitt arbetssätt och sina verktyg. I detta fall är det i första

hand kommunerna som påverkas. Kommunerna tvingas att efter en given tidpunkt

producera detaljplaner med stöd av programvara som kan uppfylla kraven i

föreskrifterna. Detta innebär att kommunerna vid behov innan dess har säkerställt detta

genom upphandling av programvaror.

För Katrineholms kommuns del så använder vi oss idag av en av de ledande

leverantörerna av ritprogram för detaljplaner. Vi kommer säkerställa att programmet

även i framtiden kommer uppfylla gällande krav.

En tänkbar konsekvens är att mindre konsultföretag, som tidigare haft möjlighet att ta

fram planhandlingar, kommer att försvinna från marknaden då investeringskostnaden

för programvaror är för stor.

Författningen föreslås träda ikraft 1 juli 2020 och att den då kan användas från detta

datum, men att den då endast har status som vägledning. Från och med 31 december

2021 föreslås det bli obligatoriskt att tillämpa författningen i detaljplaner som påbörjas

efter detta datum.

Boverkets allmänna råd om redovisning av reglering i detaljplan syftar till att ge

rekommendationer om hur detaljplaner kan redovisas för att uppfylla tydlighetskravet

som ställs i 4 kap. 32 § andra stycket plan och bygglagen (2010:900) PBL.

Förslaget innehåller allmänna råd om beteckningar, färgsättning och gränslinjer på

detaljplanen.

För Katrineholms kommuns del så innebär förslaget att vi måste säkerställa att befintligt

ritprogram uppdateras utifrån de allmänna råden.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-01-23 ALLM.2020.3

Katrineholms kommun Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Beslutsunderlag
Följande bilagor sänds separat

Konsekvensutredning Föreskrifter och allmänna råd om detaljplan

Konsekvensutredning Allmänna råd om redovisning av reglering i detaljplan

Boverkets författningssamling - Allmänna råd om redovisning av reglering i detaljplan

Boverkets författningssamling - Föreskrifter och allmänna råd om detaljplan

Missiv till remiss

Beslutsmottagare
Kommunstyrelsen
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Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-01-15 ALLM.2019.3

Katrineholms kommun Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Vår handläggare

Malin Lundhe Bygg- och miljönämnden

Administratör Katrineholms kommun

10.Internkontrollrapport 2019
Förvaltningens förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna internkontrollrapporteringen 2019.

Sammanfattning av ärendet
Bygg- och miljönämndens internkontrollmoment rör handläggningstider, rättssäkerhet,

rättidsprövningar, ekonomisk uppföljning och information till sökande i bygglov-ärenden

och bygganmälan-ärenden.

Kontrollmomentet "Information om reducering av avgifter och tidsfrister" är en ny punkt

för år 2019 efter ett nytt lagkrav från plan- och bygglagen där sökande av bygglov och

bygganmälan ska erhålla information om tidsfrister och reducering av avgifter. Kontrollen

visar ett fullgott utfall där 10 av 10 ärenden där stickprov tagits uppfyllt kraven.

Kontrollmomentet "Rättidsprövning" är också nytt för år 2019 där kontrollen avser att

visa om rättidsprövning skett i rätt tid och i enlighet med delegationsordningen. I 6 av 26

fall har rättidsprövningen inte skett i rätt tid, det vill säga, inte "skyndsamt". Däremot har

prövningarna gjorts i enlighet med delegationsordningen.

Övriga fyra kontrollmoment är kvar sedan tidigare år.

Kontrollmomentet "Kontroll av att beslut fattats inom sex månader från ett ärende

startas (enligt nya förvaltningslagen)" har varit en svår punkt att följa upp. Siffran där 55

ärenden av 90 är beslutade inom 6 månader kan anses något missvisande då majoriteten

av ärendena är avslutade inom 6 månader men saknar ett skriftligt formellt beslut.

Kontrollmomentet "Kontroll av att 10 veckors handläggningstid för bygglov klaras" har

varit en punkt med stort fokus och bygg- och miljönämnden har vid sammanträdena fått

handläggningstiderna för varje månad presenterade för sig. Handläggningstiden har

avsevärt förbättrats under åren. Resultatet för 2019 är 239 av 241 ärenden som klarar

handläggningstiden.

"Ekonomisk uppföljning" har kontrollerats med fokus på avlopp- och livsmedelsärenden

samt bygglovsärenden. Samtliga 45 debiteringar som kontrollerats stämmer överens

med beslutande taxor.
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Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-01-15 ALLM.2019.3

Katrineholms kommun Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

"Rättssäkerhet" syftar till att kontrollera att beslut inte innehåller formaliafel eller

materiella fel. Under 2019 har två ärenden haft varsitt formaliafel och ett ärende haft två

materiella fel.

Beslutsunderlag
Internkontrollrapport 2019

Beslutsmottagare
Kommunstyrelsen
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Sammanfattning 
Bygg- och miljönämndens internkontrollmoment rör handläggningstider, rättssäkerhet, 
rättidsprövningar, ekonomisk uppföljning och information till sökande i bygglov-ärenden och 
bygganmälan-ärenden. 

Kontrollmomentet "Information om reducering av avgifter och tidsfrister" är en ny punkt för år 2019 
efter ett nytt lagkrav från plan- och bygglagen där sökande av bygglov och bygganmälan ska erhålla 
information om tidsfrister och reducering av avgifter. Kontrollen visar ett fullgott utfall där 10 av 10 
ärenden där stickprov tagits uppfyllt kraven. 

Kontrollmomentet "Rättidsprövning" är också nytt för år 2019 där kontrollen avser att visa om 
rättidsprövning skett i rätt tid och i enlighet med delegationsordningen. I 6 av 26 fall har 
rättidsprövningen inte skett i rätt tid, det vill säga, inte "skyndsamt". Däremot har prövningarna 
gjorts i enlighet med delegationsordningen. 

Övriga fyra kontrollmoment är kvar sedan tidigare år. 

Kontrollmomentet "Kontroll av att beslut fattats inom sex månader från ett ärende startas (enligt 
nya förvaltningslagen)" har varit en svår punkt att följa upp. Siffran där 55 ärenden av 90 är 
beslutade inom 6 månader kan anses något missvisande då majoriteten av ärendena är avslutade 
inom 6 månader men saknar ett skriftligt formellt beslut. 

Kontrollmomentet "Kontroll av att 10 veckors handläggningstid för bygglov klaras" har varit en punkt 
med stort fokus och bygg- och miljönämnden har vid sammanträdena fått handläggningstiderna för 
varje månad presenterade för sig. Handläggningstiden har avsevärt förbättrats under åren. 
Resultatet för 2019 är 239 av 241 ärenden som klarar handläggningstiden. 

"Ekonomisk uppföljning" har kontrollerats med fokus på avlopp- och livsmedelsärenden samt 
bygglovsärenden. Samtliga 45 debiteringar som kontrollerats stämmer överens med beslutande 
taxor. 

"Rättssäkerhet" syftar till att kontrollera att beslut inte innehåller formaliafel eller materiella fel. 
Under 2019 har två ärenden haft varsitt formaliafel och ett ärende haft två materiella fel. 
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Inledning 
Nämnden ska årligen kartlägga viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk 
och väsentlighet. 

Definition av intern kontroll 
Med intern kontroll avses kommunens och kommunkoncernens interna förfaringssätt och 
arbetsrutiner som syftar till att säkerställa att organisationens mål uppfylls, att avtal följs och att 
verksamheten är laglig. Den interna kontrollen avser åtgärder som bidrar till att utveckla och 
säkerställa funktion och kvalitet i kommunens verksamheter och därmed minska risken för 
avsiktliga eller oavsiktliga fel. 

I Katrineholms kommuns reglemente för intern kontroll anges att nämnden löpande ska följa upp 
det interna kontrollsystemet inom det egna området. Nämnderna ska årligen kartlägga viktiga 
rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk och väsentlighet. 

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

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

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

Risk Väsentlighet 

Värde Förklaring Värde Förklaring 

1 Osannolik 1 Försumbar 

2 Mindre sannolik 2 Lindrig 

3 Möjlig 3 Kännbar 

4 Sannolik 4 Allvarlig 

Vid värdering av risker multipliceras risken med väsentligheten. I internkontrollrapporten anges 
samma siffervärde för riskvärderingen som i internkontrollplanen. Nedan anges hur riskvärderingen 
ska tolkas. 

Värdering (risk x väsentlighet) Förklaring Hantering 

Värde 1-3 Risken accepteras. Ingen åtgärd. 

Värde 4-8 Risken hålls under uppsikt. Bevakning 

Värde 9-12 Risk som kräver åtgärd. Internkontrollplan 

Värde 13-16 Stor risk som kräver åtgärd. Internkontrollplan 
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Internkontrollrapport 
Kontrollområde: 

Kontroll av att beslut fattats inom 6 månader från ett ärende startas (enligt 
nya förvaltningslagen) 

Kontrollmoment: 
Granskning av samtliga pågående och avslutade inkomna anmälningar och klagomål 

Kontrollansvarig 
GEFA 

Riskvärdering 
12 

Kommentar 
Datum för kontroll: 2020-01-14 

Resultat: 55 av 90 ärenden hade beslut inom 6 månader.  

Kontrollen gjordes på ärenden startade under perioden: 2018-07-01 - 2019-06-30. 

Kontrollområde: 

Handläggningstid bygglov 

Kontrollmoment: 
Kontroll av att 10 veckors handläggningstid för bygglov klaras 

Kontrollansvarig 
GEFA 

Riskvärdering 
9 

Kommentar 
Datum för kontroll: 2020-01-02 

Resultat: 239 av 241 ärenden klarade handläggningstiden på 10 veckor.  

Kontrollen gäller ärenden startade under perioden: 2018-10-22 - 2019-10-21. 
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Kontrollområde: 

Ekonomisk uppföljning 

Kontrollmoment: 
Kontroll att bygglov, miljö- och hälsoskyddsärenden samt planärenden 

Kontrollansvarig 
GEFA 

Riskvärdering 
9 

Kommentar 
Datum för kontroll: 2020-01-14 

Resultat: 45 av 45 kontrollerade debiteringar är korrekta 

Kontrollområde: 

Rättssäkerhet 

Kontrollmoment: 
Kontroll av att beslut inte innehåller formfel eller materiella fel. 

Kontrollansvarig 
Förvaltningsjurist 

Riskvärdering 
12 

Kommentar 
Datum för kontroll: 2020-01-14 

Resultat: Av 33 beslut innehåller 2 beslut formaliafel och 2 beslut materiella fel. 

Kontrollområde: 

Rättidsprövning 

Kontrollmoment: 
Kontroll av att rättidsprövning sker i rätt tid och i enlighet med delegationsordningen. 

Kontrollansvarig 
Förvaltningsjurist 
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Riskvärdering 
12 

Kommentar 
Datum för kontroll: 2020-01-10 

Resultat: Resultat: 6 av 26 ärenden tog för lång tid från det att överklagandet kom in till dess 
att en rättidsprövning gjordes. 

Kontrollområde: 

Information om reducering av avgifter och tidsfrister 

Kontrollmoment: 
Kontroll av att information har getts till sökande om reducering av avgifter och tidsfrister 
enligt PBL. 

Kontrollansvarig 
GEFA 

Riskvärdering 
9 

Kommentar 
Datum för kontroll: 2020-01-03 

Resultat: I 10 av 10 ärenden hade information getts. 
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Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-01-20 ALLM.2020.1

Katrineholms kommun Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Vår handläggare

Malin Lundhe Bygg- och miljönämnden

Administratör Katrineholms kommun

11. Bygg- och miljönämndens internkontrollplan 2020
Förvaltningens förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att anta upprättat förslag till kontrollplan för Bygg- och

miljönämnden 2020.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till internkontrollplan för Bygg-

och miljönämndens ansvarsområde. Förvaltningen har gjort en bedömning utifrån risk

och väsentlighet inom nämndens verksamhetsområde.

Planen omfattar tre kontrollområden som alla anses ha en möjlig risk för brist samt en

väsentlighet som bedöms som kännbar eller allvarlig.

De tre kontrollområden som utgör planen är rättidsprövning, rättssäkerhet och

ekonomisk uppföljning. Dessa områden avrapporteras inte i någon annan form vilket gör

områdena särskilt viktiga att internkontrollplanen innehåller. Områden, processer eller

rutiner som följs upp och kontrolleras genom andra upparbetade kontroller eller via

förvaltningens systematiska kvalitetsarbete behöver inte tas med i internkontrollplanen.

Kontrollområdet rättidsprövning gäller kontroll av att rättidsprövning av överklagan sker i

rätt tid, det vill säga, inom en vecka. Det kontrolleras två gånger per år av avdelningschef

och det innefattar samtliga rättidsprövningar.

Kontrollområdet rättssäkerhet innebär kontroll av att beslut inte innehåller materiella fel

eller formaliafel. Detta kontrolleras kontinuerligt av förvaltningsjuristen. Kontrollen sker

genom att alla beslut som tagits av nämnden och som blivit prövade av övre instans gås

igenom.

Kontrollområdet ekonomisk uppföljning är en kontroll av att debiteringar inom

bygglovsärenden och miljö- och hälsoskyddsärenden sker i enlighet med aktuell och

beslutad taxa. Detta kontrolleras genom stickprov två gånger årligen utav avdelningen

gemensam förvaltningsadministration.

Internkontrollplanen följs upp och redovisas för nämnden i augusti samt januari/februari.

Beslutsunderlag
Internkontrollplan 2020

Beslutsmottagare
Kommunstyrelsen
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Sammanfattning
Bygg- och miljönämndens internkontrollplan omfattar tre kontrollområden, rättssäkerhet, rättidsprövning samt ekonomisk uppföljning.

Kontrollområdet rättssäkerhet kontrollerar att beslut inte innehåller materiella fel eller formfel. Kontrollen görs kontinuerligt när beslut från övre instans

gällande prövningar av nämndens tidigare beslut inkommer. Samtliga beslut kontrolleras. Förvaltningsjuristen är ansvarig för kontrollen.

Kontrollområdet rättidsprövning kontrollerar att rättidsprövningar sker i rätt tid och med det avses en vecka från det att en överklagan av beslut

inkommer till förvaltningen. Rättidsprövningen i sig är inte ett beslut utan ses som verkställighet och i detta fall innebär det att prövningen kan göras av

samtliga tjänstemän på förvaltningen. Ansvariga för kontrollen är emellertid avdelningscheferna. Samtliga rättidsprövningar kontrolleras och kontrollen

sker två gånger per år.

Kontrollområdet ekonomisk uppföljning syftar till kontroll av att bygglovsärenden samt miljö- och hälsoskyddsärenden debiteras enligt taxa. Avdelningen

gemensam förvaltningsadministration ansvarar för kontrollen och kontrollerar genom stickprov på utvalda ärendetyper. Stickproven görs genom att

jämföra ärendets debitering med aktuell beslutad taxa. Kontrollen görs två gånger per år.
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Inledning
Nämnden ska årligen kartlägga viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk och väsentlighet.

Definition av internkontroll

Med intern kontroll avses kommunens och kommunkoncernens interna förfaringssätt och arbetsrutiner som syftar till att säkerställa att organisationens

mål uppfylls, att avtal följs och att verksamheten är laglig. Den interna kontrollen avser åtgärder som bidrar till att utveckla och säkerställa funktion och

kvalitet i kommunens verksamheter och därmed minska risken för avsiktliga eller oavsiktliga fel.

I Katrineholms kommuns reglemente för intern kontroll anges att nämnden löpande ska följa upp det interna kontrollsystemet inom det egna området.

Nämnderna ska årligen kartlägga viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk och väsentlighet.

Kommunens årshjul och process för internkontroll

Framtagandet av internkontrollplanen är en process i flera steg:

 Utvärdering av föregående års interna kontroll (internkontrollrapport)

 Kartläggning av presumtiva riskområden och kontrollmoment

 Värdering av risker

 Prioritering av kontrollområden baserat på riskvärderingen

 Framtagande av kontrollmetoder

 Upprättandet av nämndens internkontrollplan

Nämnderna ska senast i februari fastställa sina planer för det kommande årets interna kontroll (internkontrollplan). Resultatet av den interna kontrollen

från föregående år (internkontrollrapport) rapporteras till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. Nämndernas internkontrollrapporter behandlas

av kommunstyrelsen vid dess sammanträde i mars vilket innebär att rapporterna ska vara kommunledningsförvaltningen till handa under februari för

beredning.
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Kartläggning av kontrollområden, kontrollmoment

och riskvärdering

Modell för kartläggning och riskvärdering

Första steget i arbetet med internkontrollplanen är att kartlägga presumtiva kontrollområden. Kontrollområdena kan bestå av flera kontrollmoment.

Utgångspunkt för kartläggningen är att den interna kontrollen ska säkerställa att organisationens mål uppfylls, att avtal följs och att verksamheten är

laglig. De områden, processer eller rutiner där kontrollen bedöms vara tillräcklig via förvaltningens systematiska kvalitetsarbete eller via andra

upparbetade kontroller behöver inte tas med i internkontrollplanen.

I nästa steg ska en riskvärdering av de framtagna kontrollmomenten genomföras. Nedanstående modell ligger till grund för värdering av risk och

väsentlighet.

Med risk i detta sammanhang avses sannolikheten för att fel eller skada uppträder. Med väsentlighet avses konsekvensen om risken inträffar.

Risk Väsentlighet

Värde Förklaring Värde Förklaring

1 Osannolik 1 Försumbar

2 Mindre sannolik 2 Lindrig

3 Möjlig 3 Kännbar

4 Sannolik 4 Allvarlig

Vid värdering av risker multipliceras risken med väsentligheten enligt nedan.

Värdering (risk x väsentlighet) Förklaring Hantering

Värde 1-3 Risken accepteras. Ingen åtgärd.

Värde 4-8 Risken hålls under uppsikt. Bevakning

Värde 9-12 Risk som kräver åtgärd. Internkontrollplan

Värde 13-16 Stor risk som kräver åtgärd. Internkontrollplan
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Riskvärdering av kontrollmoment

Enligt internkontrollplanens metod har förvaltningen gjort en översyn av bygg- och miljönämndens verksamhetsområden och har efter en bedömning

kommit fram till följande kontrollområden; rättssäkerhet, rättidsprövning samt ekonomisk uppföljning.

Kontrollområdena är aktuella då de ej följs upp i annan form och för att den sammanlagda effekten av eventuella brister sammantaget med en kännbar

eller allvarlig väsentlighet gör att områdena bör finnas med i internkontrollplanen.

Samtliga områden har en risk som bedömts som möjlig. Inom kontrollområdena rättidsprövning och ekonomisk uppföljning har väsentligheten bedömts

som kännbar medans kontrollområdet rättssäkerhet bedömts ha en väsentlighet som allvarlig.

Kontrollmomenten är framtagna för att på ett så effektivt och säkert sätt som möjligt redogöra för kontrollområdenas resultat.
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Internkontrollplan
Kontrollområde Kontrollmoment Kontrollansvarig Kontrollmetod Kontrollfrekvens Riskvärdering Riskkommentar

Ekonomisk uppföljning

Kontroll att bygglov

och miljö- och

hälsoskyddsärenden

debiteras enligt taxa

GEFA Stickprov Två gånger per år 9

Risken bedöms som

möjlig och

väsentligheten som

kännbar.

Rättssäkerhet

Kontroll av att beslut

inte innehåller formfel

eller materiella fel.

Förvaltningsjurist
Samtliga överklagade

ärenden
Kontinuerlig 12

Risken är möjlig och

väsentligheten allvarlig.

Rättidsprövning

Kontroll av att

rättidsprövning sker i

rätt tid.

Avdelningschefer
Samtliga överklagade

ärenden
Två gånger per år 9

Risken bedöms som

möjlig och

väsentligheten som

kännbar.
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Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-01-23 ALLM.2019.51

Katrineholms kommun Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Vår handläggare

Eva Frykman Bygg- och miljönämnden

Avdelningschef Miljö Katrineholms kommun

12. Detaljbudget för Bygg- och miljönämnden 2020
Förvaltningens förslag till beslut Bygg- 
och miljönämnden beslutar att

1. Anta upprättat förslag till budget för 2020

2. Medlen för miljöstrategiskt arbete används enligt samhällsbyggnadsförvaltningens

förslag

Sammanfattning av ärendet
Upprättat förslag till budget redovisas i bilaga. Bygg- och miljönämnden har fått ett

tillskott på 5 tkr avseende uppräkning av arvoden 2020. Budgeten fördelar sig på

kostnadsposterna: köp av verksamhet -112 tkr, personalkostnader (arvoden) -394 tkr och

övriga kostnader -28 tkr. Medlen för det miljöstrategiska arbetet, budgeterade som köp

av verksamhet, föreslås 2020 användas för kommunikationsåtgärder och

medborgardialog. Det kan exempelvis vara "kontoret på stan" med miljöfokus,

medverkan i vattenveckan, skräpplockningsaktivitet och informationsinsatser till

hushållen om kemikalier i hemmet.

Beslutsunderlag
Förslag till budget, bilaga

Beslutsmottagare
Samhällsbyggnadsförvaltningen



PM
1 (1)

Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-01-23

Katrineholms kommun Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Vår handläggare Er beteckning

Eva Frykman

Avdelningschef Miljö

0150-576 61

eva.frykman@katrineholm.se

Förslag till budget Bygg- och miljönämnden 2020

Bygg och miljönämnden
År 2020

Kst Konto Tkr

1210 Bygg o miljönämnden 5010 Arvoden t förtroendevalda -126

1210 Bygg o miljönämnden 5011 Fasta arvoden -126

1210 Bygg o miljönämnden 5012 Ers f förlorad arbetsinkoms -40

1210 Bygg o miljönämnden 5521 Bilersättningar, skattefria -5

1210 Bygg o miljönämnden 5522 Bilersättningar, skattepliktig -3

1210 Bygg o miljönämnden 5610 Lagstadg arbgivarvg 0

1210 Bygg o miljönämnden 5610 Lagstadg arbgivarvg -94

1210 Bygg o miljönämnden 6440 Livsmedel -5

1210 Bygg o miljönämnden 6812 Datakommunikation -5

1210 Bygg o miljönämnden 6814 Mobil telefoni -3

1210 Bygg o miljönämnden 7100 Representation -10

1210 Bygg o miljönämnden 7430 Administrativa tjänser -112

1210 Bygg o miljönämnden 7610 Avgifter -5

Summa 1210 Bygg o miljönämnden -534
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Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-01-23 ALLM.2020.4

Katrineholms kommun Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Vår handläggare

Eva Frykman Bygg- och miljönämnden

Avdelningschef Miljö Katrineholms kommun

13. Årsredovisning för Bygg- och miljönämnden 2019
Förvaltningens förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna årsredovisning för 2019.

Sammanfattning av ärendet
I bifogad bilaga redovisas upprättad årsredovisning för Bygg- och miljönämnden 2019.

Redovisat nettoresultat visar på ett underskott på 27 tkr.

Beslutsunderlag
Årsredovisning BMN 2019

Beslutsmottagare

Akten



Årsredovisning 
Helår 2019 

Bygg- och miljönämnden 



Inledning 
Årsredovisningen ska innehålla en översiktlig och sammanfattande redogörelse för utvecklingen av 
nämndens/bolagets verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång. 

Strukturen på årsredovisningen utgår från kommunens styrsystem, kommunplanen och 
övergripande plan med budget. Det är vad som beslutats i Kommunplan 2019-2022 och 
Övergripande plan med budget 2019-2021 som årsredovisningen 2019 ska svara upp gentemot. 

Nämndens årsredovisning innehåller en uppföljning av verksamhetsvolymer, måluppfyllelse, 
särskilda uppdrag, personal och ekonomi under 2019. Syftet är att ge en bred bild av 
nämndens/bolagets verksamheter med utgångspunkt från målen om god ekonomisk hushållning. 
Syftet är också att ge underlag för kommunens övergripande årsredovisning som behandlas av 
kommunstyrelsen i mars och fastställs av kommunfullmäktige i april 2020. 

Ansvarsområde 
Bygg- och miljönämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom plan- och byggväsendet, som 
bygglov och tillsyn, enligt plan- och bygglagen (PBL). Nämnden ansvarar också för prövning av 
ansökningar om strandskydd enligt miljöbalken samt tillstånd till eller dispens för skyltning enligt 
lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. 

Bygg- och miljönämnden ansvarar också för kommunens uppgifter inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet som regleras i miljöbalken, livsmedelslagen, den nya lagen om tobak och 
liknande produkter, smittskyddslagen med flera. Nämnden bevakar därmed miljö- och 
hälsoskyddsfrågor inom flera områden. Några exempel är avfallshantering, bostadshygien, vatten- 
och avloppsförsörjning, industriell verksamhet, kemikaliehantering och kalkningsåtgärder. 
Nämnden kontrollerar även att receptfria läkemedel hanteras på rätt sätt i butiker liksom att 
gällande livsmedelslagstiftning följs. 

Bygg- och miljönämnden har även till uppgift att biträda kommunstyrelsen i den övergripande 
fysiska planeringen och är beredningsorgan för de miljöstrategiska frågor som hanteras av 
kommunstyrelsen. 
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Förvaltningsberättelse - resultat, 
bedömning & framåtblick 
Sammantagen bedömning 
Miljöavdelningen har inte fullt ut uppnått önskad volymutveckling under året beroende på 
långtidssjukskrivningar som inte kunnat kompenserats för under innevarande år. Rekrytering är 
genomförd och kontrollskulden bedöms kunna vara borta vid 2020 års slut. 

Framåtblick 
På det miljöstrategiska området kommer arbetet i enlighet med kemikalieplan och handlingsplan för 
nedskräpning (antas under 2020) att fortgå. Dagvattenpolicyn ska revideras under året. 
Dagvattenhanteringen i Katrineholms tätort är en övergripande utmaning som kräver fortsatt 
utredningsarbete under 2020. 

En ny taxa inom miljöbalkens område gäller från årsskiftet. Den innebär bland annat att flera 
verksamheter än tidigare kommer att efterhandsdebiteras för tillsyn istället för att betala årliga 
tillsynsavgifter. 

Från och med 1 mars 2020 utökas den största tillåtna byggnadsarean för komplementbostadshus 
från 25 kvadratmeter till 30 kvadratmeter. Då komplementbostadshusen endast gäller 
permanentbostad eller fritidshus väntas ingen större ökning av antalet anmälningar inkomma. 
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Volymutveckling 
Volymmått Utfall 2018 Utfall 2019 

Antal inkomna bygglovsansökningar 302 291 

Antal strandskyddsärenden 18 11 

Antal anmälningsärenden, icke lovpliktiga åtgärder 156 124 

Antal ansökningar om förhandsbesked om bygglov 3 3 

Antal antagna detaljplaner 5 7 

Tillsynsuppdrag miljöskydd 98 125 

Tillsynsuppdrag hälsoskydd 119 71 

Tillsynsuppdrag livsmedel 289 209 

Inkomna avloppsansökningar 142 199 

Antal miljö- och hälsoskyddsärenden totalt 2167 2174 

Kommentar till volymutveckling 
Antalet inkomna bygglovsansökningar ligger på en relativt stabil nivå jämfört med tidigare år. 
Minskningen av antalet anmälningsärenden beror till allra största delen på färre anmälningar om 
installationer av eldstäder. Om detta är en tillfällig minskning eller en mer stadigvarande minskning 
återstår att se. 

Det lägre utfallet för tillsynsuppdrag hälsoskydd och livsmedel i relation till såväl utfall 2018 som 
prognos 2019 beror på sjukfrånvaro som inte kunnat kompenseras under året. Inkomna 
avloppsansökningar är i linje med prognosen, 200 ansökningar. 
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Målredovisning 
Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning 
Inom livsmedelskontrollen har ett tillsynsprojekt riktat mot e-handel med ekologiska produkter 
genomförts. Projektet syftar till att säkerställa redligheten, dvs att kunden får livsmedel som svarar 
mot de krav som regelverket ställer upp. Redlighet är en viktig fråga ur konkurrenssynpunkt, att 
verksamheter konkurrerar på lika villkor. Samhällsbyggnadsförvaltningen har också kontrollerat 
märkningen av ägg som säljs i butik, också det i syfte att säkerställa redligheten men även 
livsmedelssäkerheten. 

Resultatmål/Uppdrag Kommentar 

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

 

 

 Förbättrat företagsklimat 
KS, BMN, KIAB 

 

 

Attraktiva boende- & livsmiljöer 
Under året har flertalet byggnationer med olika bostadstyper och upplåtelseformer påbörjats i 
bland annat Pionen, Alen och Havsörnen. Småhusbyggnation pågår på ett flertal platser i 
kommunen, till exempel Djulö Backar, Ragnars gärde, Forssjökvarn samt Havsörnen. 

  

Resultatmål/Uppdrag Kommentar 

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

 

 

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

 

 

En stark & trygg skola för bättre kunskaper 

Trygg vård & omsorg 
Vid halvårsskiftet trädde en ny tobakslag i kraft vilken bland annat innebär att all försäljning av 
tobak kräver tillstånd. Under en övergångsperiod har befintliga tobaksförsäljare fått komma in med 
tillståndsansökningar. I stort sätt alla försäljare har valt att komma in med ansökan. I prövningen 
kontrolleras ekonomisk och personlig lämplighet på liknande sätt som vid ansökan om 
serveringstillstånd för alkohol. Samtliga tillståndsprövningar beräknas vara klara under första 
kvartalet 2020. Den nya tobakslagen har också gjort att flera miljöer är rökfria, exempelvis 
lekplatser, uteserveringar, entréer, idrottsanläggningar och perronger. Samordnad tillsyn på 
tobaksförsäljningsställen har genomförts med polisen.Brister konstaterades på samtliga tre ställen 
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som besöktes. 

Resultatmål/Uppdrag Kommentar 

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

 

 

Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv 

Hållbar miljö 
Rena sjöar och vattendrag Nytt avloppsinventeringsområde har påbörjats, Floda. Utskick har 
gjorts till omkring 400 fastigheter. Två öppna möten har hållits med cirka 40 besökare per tillfälle. 
LOVA-projektet Kretsloppsanpassning av små avlopp har avslutats. Arbetet kommer att fortsätta 
bland annat kopplat till avfallsplanens mål att återföra näring från små avlopp. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har deltagit i programmet Baltic Sea City Accelerator. Syftet med 
deltagandet har varit att stärka och utveckla Öljaren-projektet. Avtal tecknades under våren med 
entreprenör för lågflödesmuddringen i Öljaren. Bidragsmedel från Havs- och vattenmyndigheten 
(Hav) och Baltic Sea Action Plan som tillkommit under året möjliggör muddring av betydligt större 
yta. Samhällsbyggnadsförvaltningen har även deltagit i Havs vattendagar och Limnologernas 
vattendagar. Samhällsbyggnadsförvaltningen anordnade tillsammans med Nyköpingsåarnas 
vattenvårdsförbund och LRF en aktivitet på Danbyholms gård under Vattenveckan. 

Hästprojektet, vars syfte är att minska näringsbelastningen på sjöar och vattendrag från 
hästhållning påbörjades under våren med välbesökt informationsmöte samt inspektioner. Projektet 
kommer att fortgå även kommande år. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har deltagit i tillsynsprojektet "Tillsyn i fält" som drivs av 
Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket med fokus att minska läckage av 
växtnäring och bekämpningsmedel till sjöar och vattendrag. 6 lantbruksföretag har fått tillsynsbesök 
inom projektet. 

LOVA-medel har beviljats våtmarksprojektet "Mejeridiket" som sker i samverkan mellan kommunen, 
Sörmland vatten och de tre stora företag som bedriver verksamhet i direkt anslutning till 
diket,Tekniska verken, Finja Betong och SKF. 

God bebyggd miljö Tillsyns- och provtagningsprojekt gällande kemiska ämnen i varor har 
genomförts i samverkan med Kemikalieinspektionen. Som underlag för framtagande av 
handlingsplan mot nedskräpning så har en skräpmätning genomförts i samverkan med Service- och 
teknikförvaltningen och fastighetsbolag för att få en bild av vilka platser som är mest nedskräpade 
och vilken typ av skräp som är vanligast. Förslaget till handlingsplan mot nedskräpning är för 
närvarande ute på remiss och beräknas kunna lämnas till KS/KF för antagande under våren 2020. 

Minskad klimatpåverkan Earth Hour uppmärksammades med en aktivitet vid Tornstugan, som 
samlade ca 150 personer. Samhällsbyggnadsförvaltningen har deltagit i utbildningen av tre 
klimatambassadörer, skolungdomar som under tre veckor haft det som kommunalt sommarjobb. 

Biologisk mångfald Tornstugans naturutställning är invigd. Tornstugan har gjorts bokningsbar i 
kommunens lokalbokningssystem vilket förenklar för exempelvis lärare som önska förlägga 
utbildningstid där. 
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Resultatmål/Uppdrag Kommentar 

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

 

 

 Ökad solelproduktion 
KS, BMN, KFAB, KIAB 

 

 

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

 

 

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

 

 

Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation 
E-tjänst för bygglov har lanserats. I e-tjänsten kan nio olika ansökningar/anmälningar göras. 
E-tjänsten är fullvärdig vilket innebär att de uppgifter och handlingar som sökanden skickar in via e-
tjänsten registreras automatiskt i ärendehanteringssystemet och ett ärende skapas. Ärendet är 
direkt klart för fördelning till handläggare. Det handläggaren kommunicerar tillbaka till sökanden 
registreras även det automatiskt på ärendet i ärendehanteringssystemet. 

Samverkansmöte tillsammans med kontrollansvariga enligt Plan- och bygglagen hålls två gånger per 
år. De kontrollansvariga som verkar i kommunen är en väldigt viktig länk mellan bygglovssökande 
och kommunen. Genom att vi tillsammans har arbetat upp ett bra samarbete och löpande dialog 
med de kontrollansvariga kommer det till gagn för bygglovssökande, kontrollansvariga och 
kommunen. 

Tillsammans med KFAB pågår arbete med att effektivisera samarbetet. Som ett första steg har en 
checklista tagits fram med vilka handlingar som krävs i samband med bygglovsansökningar. Arbetet 
pågår med att se över detaljplaneprocessen för att se hur vi kan förkorta tiden från idé till 
verklighet. Arbetet med att belysa bygglovsprocessen från sökandes perspektiv har varit lyckat och 
kommer komma samtliga bygglovssökande till gagn. 

Arbetsinsatser har under delåret gjorts för att avsluta ärenden som av olika anledingar inte blivit 
formellt avslutade tidigare. Det gäller bland annat bygglov där sökande inte fått slutbevis eller 
slutbesked på grund av att sökande inte lämnat in underlag för slutbesked/slutbevis. Flertalet 
ärenden gäller även bygglov och anmälningsärenden som varit pågående en längre tid utan 
återkoppling från sökande. Arbetet är tidskrävande men nödvändigt för att digitalisera och 
effektivisera handläggningen samt att vi har skyldighet att inte ha öppna ärenden liggande. 

Arbetet med enkelt avhjälpta hinder har under året tagit mycket tid i anspråk. Av de enkelt avhjälpta 
hindren som har fått föreläggande om åtgärd återstår två stycken som ännu inte blivit åtgärdade. 

Resultatmål/Uppdrag Kommentar 

 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 

 

E-tjänst för bygglov har lanserats. 
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Resultatmål/Uppdrag Kommentar 

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

 

 

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

 

 

 Nettodriftskostnaderna 
ska inte öka snabbare än 
skatteintäkterna 
KS, BIN, BMN, KULN, STN, 
SOCN, VIAN, VON 
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Särskilda uppdrag 
Uppdrag från övergripande plan med budget 2019-2021 
Uppdrag Kommentar 

 Fortsatt verksamhetsutveckling genom 
digitalisering och lansering av minst 50 
fullvärdiga e-tjänster 

 

2020-01-13 

Samhällsbyggnadsförvaltningens egna kundenkät för myndighetsärenden 
är digitaliserad i ett enkätverktyg och skickas som länk i e-post. 

Kundfaktureringen för bygg- och miljönämndens ärenden är ytterligare 
digitaliserad och effektiviserad. Ingen manuell inmatning av fakturor i 
ekonomisystemet görs längre. 

E-tjänst för bygglov har lanserats. 

Detaljplaner har lagts ut på Katrineholm.se 

Bokning av Tornstugan i kommunens lokalbokningssystem, Interbook Go. 
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Personalredovisning 
Personalnyckeltal 

Kommentar till personalnyckeltal 
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Ekonomisk redovisning 
Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen 
Driftsredovisning, nettoresultat (tkr) 

 Utfall 2019 Budget 2019 Avvikelse 

Bygg & Miljönämnd -556 -529 27 

    

    

    

    

    

Summa   27 

Ekonomi i balans, KS mars   0 

Avvikelse jämfört ekonomi i balans   27 

Kommentar till driftredovisning 

Ekonomiskt utfall enligt investeringsredovisningen 
Investeringsredovisning, nettoresultat (tkr) 

 Utfall 2019 Budget 2019 Avvikelse 

    

    

    

    

    

    

Summa    

Kommentar till investeringsredovisning 
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Bilaga: Information om 
ombudgetering av 
investeringsmedel 
Information om ombudgetering av investeringsmedel från 2019 till 2020 (tkr) 

Nr Projektbenämning 
Investerings- 
budget 2019 

Använda 
investerings- 
medel 2019 

Avvikelse 
Ombudge- 
tering till 

2020 
Kommentar 

       

       

       

       

       

       

Summa      
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Bilaga: Begäran om 
ombudgetering av 
investeringsmedel 
Begäran om ombudgetering av investeringsmedel från 2019 till 2020 (tkr) 

Nr Projektbenämning 
Investerings- 
budget 2019 

Använda 
investerings- 
medel 2019 

Avvikelse 
Ombudge- 
tering till 

2020 
Kommentar 

Summa 
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Bilaga: Uppföljning av 
handlingsplan för jämställdhet 
enligt CEMR 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kundenkät går ut tillsammans med beslut och 
inspektionsrapporter. Resultaten går att följa upp uppdelat på män och kvinnor. Hittills har 
resultaten inte gett vid handen att  män och kvinnor upplever samhällsbyggnadsförvaltningens 
service olika. Under 2020 kommer samhällsbyggnadsförvaltningen att kompetensutvecklas i 
genusmedvetenhet  och hur jämställdhetsfrågor ingår i verksamhetsuppdraget. Därutöver ska ett 
kunskapsunderlag tas fram för hur genusmedveten styrning kan beaktas i myndighetsutövning. 
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Bilaga: Uppföljning av 
indikatorer 
Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning 
Resultatmål/Up
pdrag Indikatorer Utfall Riket 

Utfall 
kvinnor 

Utfall 
män Kommentar 

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

Invånare totalt, antal per 
31 dec 

34 550 35 277 17 216 17 334  

Förändring antal invånare 
sedan föregående år (%) 

1,2% 0,6% 1,1% 1,4%  

Invånare, antal per 1 nov 34 425  17 145 17 280  

Invånare, antal kvartal 34 759  17 322 17 437  

Förbättrat 
företagsklimat 
KS, BMN, KIAB 

Företagarnas 
sammanfattande 
omdöme om kommunen 
enligt Svenskt Näringsliv 

3,9 3,4    

Företagarnas 
helhetsbedömning av 
servicen i 
myndighetsutövningen 
(NKI) 

72 73    

Kundnöjdhet avseende 
lokaler som KIAB 
tillhandahåller (NKI) 

NKI 82    Utfallet avser NKI enligt 
mätning 2016. 

Attraktiva boende- & livsmiljöer 
Resultatmål/Up
pdrag Indikatorer Utfall Riket 

Utfall 
kvinnor 

Utfall 
män Kommentar 

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

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

100    3 detaljplaner för 
bostäder har vunnit laga 
kraft. Ytterligare två 
detaljplaner som skulle 
möjliggöra byggnation av 
180 lägenheter har 
antagits men dessa har 
överklagats och inväntar 
domslut från Mark- och 
miljödomstolen. 

Färdigställda lägenheter i 
nybyggda småhus, antal 

2    Avser perioden januari-
september 2019. 

Färdigställda lägenheter i 
nybyggda flerbostadshus, 
antal 

25    Avser perioden januari-
september 2019. 

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

55    Avser 2018, 2019 års 
siffror finns inte ännu 
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Resultatmål/Up
pdrag Indikatorer Utfall Riket 

Utfall 
kvinnor 

Utfall 
män Kommentar 

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

Invånarnas bedömning av 
tryggheten i kommunen 

60%  47% 76%  

Elever i åk 9 och år 2 som 
känner sig trygga på väg 
till och från skolan, andel 
(%) 

97%  96% 96%  

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

94%  91% 98%  

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

69%     

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

95%     

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

5 403     

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

36%     

En stark & trygg skola för bättre kunskaper 

Trygg vård & omsorg 
Resultatmål/Up
pdrag Indikatorer Utfall Riket 

Utfall 
kvinnor 

Utfall 
män Kommentar 

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

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

3%  3% 2%  

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

8,3% 8%    

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

13% 13,2%    

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

24%  27% 21%  

Invånare som röker 
dagligen, andel (%) 

10% 8%    

Försäljningsställen tobak 
som fått tillsynsbesök, 
andel (%) 

19%     
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Resultatmål/Up
pdrag Indikatorer Utfall Riket 

Utfall 
kvinnor 

Utfall 
män Kommentar 

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

36%  37% 34%  

Invånare med riskabla 
alkoholvanor, andel (%) 

14% 15%    

Serveringsställen alkohol 
som fått tillsynsbesök, 
andel (%) 

73%     

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

4%  2% 6%  

Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv 

Hållbar miljö 
Resultatmål/Up
pdrag Indikatorer Utfall Riket 

Utfall 
kvinnor 

Utfall 
män Kommentar 

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

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

17%     

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

28%     

Ökad 
solelproduktion 
KS, BMN, KFAB, 
KIAB 

Installerad effekt för 
solcellsanläggningar i 
kommunen, (MW) 

     

KFAB/KIAB :s totala 
solelproduktion, (MW) 

     

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

Fosforhalt i Näsnaren, 
(mikrogram/liter) 

210    Uppgift från 
Nyköpingsåarnas 
vattenvårdsförbund. 

Hushåll vars bristfälliga 
avlopp åtgärdats, antal 

199    188 hushåll till mindre 
avloppsanordning, 11 
hushåll anslutit till 
kommunalt avlopp. 

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

Nedskräpning, (antal 
skräp/10 m2) 

5     

Nöjdhet besök vid 
återvinningscentral, andel 
(%) 

90% 87%    
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Resultatmål/Up
pdrag Indikatorer Utfall Riket 

Utfall 
kvinnor 

Utfall 
män Kommentar 

Nöjdhet tillgänglighet till 
återvinningscentral, andel 
(%) 

69% 75%    

Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation 
Resultatmål/Up
pdrag Indikatorer Utfall Riket 

Utfall 
kvinnor 

Utfall 
män Kommentar 

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 

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

85% 84%    

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

59% 56%    

Gott bemötande via 
telefon, andel av 
maxpoäng (%) 

86% 88%    

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

66%     

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

3 309     

Besökare som nyttjar 
MerÖppet på Kulturhuset 
Ängeln, antal 

332     

Besök på Kontaktcenter, 
antal 

8 688     

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

2 293  1 250 1 022  

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

      

Resultatet ska 
uppgå till minst 
en procent av 
skatteintäkterna 

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

-0,6%    Utfallet avser 2018, för 
kommunen som helhet. 
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Resultatmål/Up
pdrag Indikatorer Utfall Riket 

Utfall 
kvinnor 

Utfall 
män Kommentar 

KS, BIN, BMN, 
KULN, STN, SOCN, 
VIAN, VON 

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

0,1% 1,3%    

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

Förändring 
nettokostnader (%) 

4,4%     

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

3,3%     

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

100% 99%    
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INFORMATION
1 (1)

Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Katrineholms kommun Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Vår handläggare

Malin Lundhe Bygg- och miljönämnden

Administratör Katrineholms kommun

14.Meddelanden
Förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.



MEDDELANDEN
1 (2)

Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Katrineholms kommun Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Vår handläggare Er beteckning

Malin Lundhe

Meddelanden

SAKEN Strandskyddsdispens på fastigheten XXXXX

BESLUT Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet.

SAKEN

BESLUT

Anläggande av våtmark på fastigheten XXXXX
Mark- och miljödomstolen lämnar Ericsbergs Fideikommiss AB tillstånd 
enligt

miljöbalken att på fastigheten Eriksberg 1:1 i Katrineholm kommun

i) genom dämning och grund urgrävning anlägga en cirka 23 hektar stor

våtmark i det område som framgår av domsbilaga 1.

ii) gräva ur maximalt 50 000 m3 matjord ur området som framgår av

domsbilaga 1 för att skapa lämpliga djupförhållande i våtmarken.

iii) anlägga dels en dammvall med tillhörande regleringsanordning längst i

väster av våtmarken, dels en dammvall genom att förstärka och bredda den

väg som passerar våtmarken så att vattennivån kan höjas till maximalt

+35,0 m uppströms dämningspunkten (enligt RH 2000-systemet).

SAKEN Detaljplan för fastigheten Vitsippan 12 samt del av Sandbäcken 3:1,

BESLUT Rubricerad detaljplan har därmed vunnit laga kraft 2019-12-03.

SAKEN Övergripande plan med budget 2020-2022

BESLUT 1. Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet Övergripande plan

med budget 2020-2022 för Katrineholms kommun med undantag för

skattesatsen. Motivet till återremissen är ytterligare beredning gällande

ishallen avseende finansiering, presentation, teknikval (miljö m.m),

utformning och användning.

2. Skattesatsen fastställs av kommunfullmäktige till 22:12 kronor per

skattekrona.
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Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Katrineholms kommun Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

SAKEN Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken

BESLUT Kommunfullmäktige antar reviderat förslag till taxa för bygg- och

miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken mm att gälla från 1 januari

2020.

SAKEN Ansökan om utdömande av vite

BESLUT Mark- och miljödomstolen: Komplettera ansökan om utdömande av vite

SAKEN Att bevilja strandskyddsdispens för nybyggnation av gäststuga på 
fastigheten XXXXX

BESLUT Länsstyrelsen beslutar med stöd av 19 kap. 3 b § miljöbalken att rubricerat

beslut ska

prövas. Detta beslut kan inte överklagas.

SAKEN Föreläggande att åtgärda hög häck på fastigheten XXXXX i Katrineholms 
kommun

BESLUT Med bifall till överklagandet ändrar mark- och miljödomstolen

länsstyrelsens beslut på så sätt att den förelagda åtgärden att klippa in

häcken till tomtgräns så att det går att nyttja trottoaren upphävs. I övrigt

fastställer domstolen föreläggandet, dock med ändring av tidsfrister enligt

nedan. De förelagda åtgärderna ska ha vidtagits senast en månad efter att

domen vunnit laga kraft, vilket även är den tidpunkt då det löpande vitet

börjar påräknas.

SAKEN Detaljplan för fastigheten Vitsippan 12 samt del av Sandbäcken 3:1 i

Katrineholms Kommun.

BESLUT Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet.
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