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Återremiss - Detaljplan för Stortorget, del av fastigheten 
Sandbäcken 3:1, Katrineholm 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta upprättad detaljplan för 
Stortorget, del av fastigheten Sandbäcken 3:1, Katrineholms kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med att ta fram en ny detaljplan för Stortorget i Katrineholm, del av fastigheten 
Sandbäcken 3:1, är att skapa förutsättningar för en ny karaktär och aktivt folkliv på torget. 
Detta uppnås genom omgestaltning av torgytan samt uppförandet av en ny byggnad längs 
med torgets norra sida.  

Planförslaget har varit utställt för granskning under tidsperioden 2021-12-16 – 2022-01-20. 
Totalt inkom 37 yttranden varav 5 utan erinran. Samtliga yttranden, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen kommentarer samt vilka ändringar som gjorts i planen 
efter granskning finns sammanfattade i granskningsutlåtandet, daterad 2022-11-16.  

2022-11-30, § 106, beslutade bygg- och miljönämnden att godkänna upprättat 
granskningsutlåtande daterat 2022-11-16. Vidare beslutade nämnden att godkänna 
detaljplan för Stortorget, Katrineholms kommun, samt överlämna förslaget till 
kommunfullmäktige för antagande. 

Ärendets handlingar 
 Planbeskrivning 

 Plankarta 

 Granskningsutlåtande 

Ärende beskrivning 
Ärendet återremitterades av kommunfullmäktige den 27 februari 2023 enligt följande 
punkter: 

 Samordning med planering av resecentrum 

 Planeringsbesked från länsstyrelsen (daterad 230102) – komplettering med beskedet 
och fördjupad utredning 

 Sakägare ska ges möjlighet att inkomma med synpunkter som också kommenteras. 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Datum 

2023-03-08 

Vår beteckning 

KS/2021:406 

 

Förvaltningens bedömning 

En stad är ständigt i förändring och en central del i samhällsplaneringen är att anpassa sig 
till det befintliga och samtidigt driva utveckling. Varje projekt måste samtidigt avgränsas för 
att det ska bli hanterbart och praktiskt genomförbart. Helheten måste hanteras och för 
resecentrums del kommer det vara av stor vikt att veta om det kommer vara en byggnad på 
torget eller inte. Uppdraget att utreda och planera för en större ny stationsnära stadsdel, 
där resecentrum ingår, påbörjas i år om KS så beslutar. Planering och genomförande för 
Triangeln kommer sannolikt ta 5 – 10 år. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att 
frågan kan hanteras separat. 

Att kommunen ska samråda och kungöra begäran om planeringsbesked med berörda 
sakägare och myndigheter är endast ett krav som ställs om planeringsbeskedet begärs 
innan samrådet, vilket uttrycks tydligt i PBL. Boverket gör samma tolkning av lagstiftningen. 
Eftersom detaljplanen redan har varit på samråd så ska kommunen inte samråda och 
kungöra begäran om planeringsbesked med berörda sakägare och myndigheter. 

Detaljplanen har varit ute på samråd (15 oktober 2015 - 5 november 2015) och granskning 
(16 december 2021 - 20 januari 2022) där sakägare fått möjlighet att inkomma med 
synpunkter som också har kommenterats. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer inte 
att det finns anledning att skicka ut förslaget för ytterligare granskning då förslaget inte 
förändrats i tillräckligt hög grad för att nya synpunkter måste samlas in och bemötas. Under 
den senaste granskningen inkom synpunkter angående att, huset inte ska byggas, 
skyddsbestämmelser på fontän och gatustensbeläggning ska läggas in, bevara arkaden, inte 
planlägga för fler verksamheter, höja p-tal, uppdatera bullerutredning, utreda 
fastighetsgräns och avvakta resecentrums ombyggnad. Dessa synpunkter är bemötta i 
granskningsutlåtandet.  

Ärendet har kompletterats genom att Länsstyrelsen synpunkter har bemötts i 
planbeskrivningen. 

 

William Rytterström 
Planarkitekt 

Beslutet skickas till: 

Akten 

Kommunfullmäktige 
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Del av fastigheten Sandbäcken 3:1 

Katrineholms kommun 
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Inledning 
Med en detaljplan reglerar kommunen hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen 

ska se ut. Detaljplanen talar därför om vad man får och inte får göra för byggåtgärder inom 

planområdet. En detaljplan visas som ett bestämt område på en plankarta. Till detaljplanekartan 

hör en planbeskrivning, som förklarar planens syfte och innehåll och ibland ingår även andra 

handlingar, till exempel en illustrationskarta eller en miljökonsekvensbeskrivning. 

Planprocessen 

Planarbetet påbörjades efter den 2 maj 2011, därmed följer detaljplanen den nya Plan- och 

bygglagen 2010:900 med de ändringar som trädde ikraft 2 januari 2015. 

 

I detaljplanen ges en samlad bild av markanvändningen och hur miljön är tänkt att förändras 

eller bevaras. Under plansamrådet ges berörda möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. 

Därefter sker en bearbetning av planförslaget som sedan ställs ut för granskning. Om 

synpunkter lämnas, ska dessa redovisas och berörda underrättas innan planen antas. Efter 

antagandet har ”ej tillgodosedda sakägare” möjlighet att överklaga detaljplanen innan den kan 

vinna laga kraft. 

 

Om inga yttranden emot planförslaget inkommer under plansamrådet kan granskningsskedet 

uteslutas och planen tas istället upp till beslut om antagande i Bygg- och miljönämnden eller i 

Kommunfullmäktige. 

 

Denna detaljplan handläggs med normalt förfarande enligt Plan- och bygglag (2010:900). 

 

 

Planhandlingar 
• Plankarta 

• Planbeskrivning (detta dokument) 

• Behovsbedömning 

• Fastighetsförteckning 

Bilagor 
• Trafikbuller- och vibrationsutredning för detaljplan, Stortorget, Katrineholm, Åkerlöf 

Hallin Akustik, 2021-11-15. 

• Rapport – Riskhänsyn i detaljplan, Stortorget, Katrineholms kommun, Tyréns, 2015-06-26. 

• PM - Komplettering riskhänsyn i detaljplan, Stortorget, Katrineholms kommun, Tyréns, 

2015-12-16.  

• Riskhänsyn i detaljplan, Katrineholm - Revidering av tidigare riskutredning, Tyréns, 2022-

11-15. 

• Mark- och grundvattenundersökning, Ramböll, 2016-09-28. 

• Grundundersökning, Stortorget, Arkaden, Katrineholms kommun, K-konsult, 1988-11-11. 
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• Stortorget i Katrineholm, Kulturmiljöunderlag till arkitekttävling, Sörmlands museum, 

rapport 2014:2. 

• Vinnande bidrag arkitekttävling ”Klädd till fest”, Kontoret arkitekter Malmö AB / Nyréns. 

• Skuggstudie, tillhörande detaljplan för Stortorget, Katrineholms kommun, Katrineholms 

kommun, 2015-08-17. 

Planens syfte och huvuddrag 

Bakgrund 

Stortorget i Katrineholm har under åren varit en plats i ständig förändring och dess funktion har 

varierat från att ha varit en aktiv handelsplats, via parkeringsplats, till att idag vara en plats som 

mest används under speciella tillställningar. Som ett led i utvecklingen av Stortorget har 

invånarna i Katrineholms kommun varit inkopplade i arbetet med att ta fram ett nytt förslag för 

utformning av torget. Under 2012 genomfördes ett projekt med att hitta nya funktioner för själva 

torgytan för att skapa mer liv, gemenskap och rörelse i centrala Katrineholm. Projektet 

resulterade i ett gestaltningsförslag med nya funktioner och aktivitetsytor, med syfte att göra 

torget mer intressant för invånare och besökare samt för att möjliggöra nya sätt att använda 

torget. I detta förslag fanns även visionen om en byggnad som ramar in torget, skapar ett 

tydligare offentligt rum och som även bidrar ytterligare till de kvaliteter som går att finna på 

torget; såsom den varierade byggnadshistoriken och det centrala läget i Katrineholms stad. 

 

Under 2014 genomfördes en arkitekttävling med syftet att få fram förslag på hur en byggnad, 

som ska fungera som landmärke på Stortorget i Katrineholm, kan gestaltas. Den 25 april 2014 var 

det tävlingsstart och vid tävlingens avslut 11 juli hade totalt 135 tävlingsbidrag inkommit. 

Vinnande bidrag blev ”Klädd till fest” av Kontoret Arkitekter Malmö AB. Det visade sig att förslaget 

var för kostsamt att genomföra. 2021 kom en exploatör in med ett förslag på byggnad på torget 

och planarbetet togs upp igen. 

Syfte 

Syftet med att ta fram en ny detaljplan för Stortorget i Katrineholm, del av fastigheten 

Sandbäcken 3:1, är att skapa förutsättningar för en ny karaktär och aktivt folkliv på torget. Detta 

uppnås genom omgestaltning av torgytan samt uppförandet av en ny byggnad längs med torgets 

norra sida. 

Plandata 

Läge och areal 

Planområdet ligger i centrala Katrineholm, i direkt anslutning till huvudstråk för handel och 

resecentrum. Området omfattar 8300 m2 och begränsas av Fabriksgatan i norr samt befintlig 

bebyggelse i östlig, västlig och sydlig riktning. 

Markägoförhållanden 

Fastigheten Sandbäcken 3:1 är i kommunal ägo. 
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Planområdets läge i centrala Katrineholm. 

Tidigare ställningstaganden 

Kommunala beslut 

Byggnadsnämnden beslutade den 10 december 2013 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i 

uppdrag att upprätta en detaljplan för Stortorget, Katrineholms kommun, i syfte att tillskapa 

möjligheter för ett torg med aktivt folkliv och en ny byggnad längs med Fabriksgatan. 

Arkitekttävling 

Under 2014 genomfördes en arkitekttävling med syftet att få fram förslag på hur en byggnad, 

som ska fungera som landmärke på Stortorget i Katrineholm, kan gestaltas. Den 25 april 2014 var 

det tävlingsstart och vid tävlingens avslut 11 juli hade totalt 135 tävlingsbidrag inkommit. 

Vinnande bidrag blev ”Klädd till fest” av Kontoret Arkitekter Malmö AB. 

Översiktsplan 

Planområdet omfattas av Översiktsplan 2030, Katrineholms kommun – del staden, antagen 17 

november 2014. Detaljplanen är förenlig med översiktsplanens intentioner. 

 

Att förtäta i de centrala delarna av Katrineholm stämmer väl överens med strategierna i 

Översiktsplan 2030, Katrineholms kommun – del staden. Katrineholm ska vara den blandade och 

attraktiva staden där komplettering av bebyggelse sker i befintlig bebyggd miljö med hänsyn till 

stadens historia. Det är en stad för alla där det offentliga rummet ska utvecklas så att alla kan 

vistas där på lika villkor. I markanvändningskarta till Översiktsplan 2030 ingår Stortorget i område 

för tät stadsbebyggelse där förtätning kan ske. 

Detaljplan 

För planområdet gäller idag en detaljplan antagen 28 mars 1988, samt en detaljplan antagen 24 

oktober 1994. Detaljplanen från 1988 anger användning ”Torg”, ”Arkad” och ”Kiosk” inom det 
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aktuella planområdet. Detaljplan från 1994 anger användning ”Torg med ramp” inom del med 

befintlig tunnel under spårområdet. 

Riksintresse 

Planområdet omfattas av riksintresse för kulturmiljövården, D28 Katrineholm. Planförslagets 

påverkan på riksintresset, kulturmiljön och stadsbilden beskrivs närmare i denna 

planbeskrivning. Planområdet gränsar till riksintresse för kommunikationer – järnväg. 

Behovsbedömning av planens miljöpåverkan 

En behovsbedömning är gjord enligt checklista. Planens genomförande anses inte innebära 

någon betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med mark, vatten eller andra 

resurser. Således kommer ingen miljökonsekvensbeskrivning enl. 6 kap. 11 § MB att skapas. 

Denna bedömning grundas på att några negativa konsekvenser av planförslaget på miljön inte 

kunnat påträffas. Behovsbedömningen har varit sänd för samråd med Länsstyrelsen som delar 

kommunens uppfattning. 

 

Länsstyrelsen vill dock framföra följande aspekter inför det fortsatta planarbetet: 

• Planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljövården Katrineholm (D28) samt att 

området gränsar till riksintresse för kommunikationer – järnväg. I det fortsatta 

planarbetet ska kommunen visa hur detaljplanen tillgodoser dessa riksintressen. 

• Utifrån föreslagen markanvändning bedömer Länsstyrelsen att avståndet till järnvägen 

inte utgör ett tillräckligt skydd vid en olycka med farligt gods. Länsstyrelsen ser att 

åtgärder behövs för att i första hand minska konsekvensen vid en olycka. Kommunen bör 

göra en riskanalys för att klara ut vilka åtgärder som behövs. 

• I området utanför föreslaget planområde har det förekommit verksamheter som 

hanterat bl.a. lösningsmedel, oljor och färger. Det finns uppgifter i EBH-stödet om att 

även trikloretylen (TRI) eventuellt har använts. Om planförslaget avser att tillåta bostäder 

eller uppmuntrar till annan vistelse där markanvändningen ska hålla krav för känslig 

markanvändning, så behöver den eventuella föroreningssituationen för ämnen som kan 

ha spridits från intilliggande verksamheter utredas. 

• Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning att en bullerutredning bör genomföras. 

Förenlighet med miljöbalken 

Detaljplanen bedöms vara förenlig med miljöbalkens grundläggande bestämmelser för 

hushållning med mark- och vattenområden. Miljökvalitetsnormer bedöms inte överskridas inom 

planområdet. 

Förutsättningar 

Torgets historik 

Stortorget var ursprungligen en yta som tillhörde järnvägsområdet och blev en plats där 

torghandel uppstod på naturlig väg. Torget finns inte markerat på en karta förrän 1891 och att 

detta var en oplanerad yta bekräftas av att man 1884 plöjde upp hela platsen, dikade och 

besådde den med gräs. 

 

Av den tidigaste bebyggelsen runt torget finns ingenting kvar. Däremot finns flertalet byggnader 

från 1900-talets början. Den södra sidans jugendbyggnader och kanske i synnerhet byggnaden 

Framtiden, vars första etapp var färdig 1917, indikerar platsens statusförändring från att ha varit 

enbart en handelsplats till att bli stadens huvudtorg. Under 1900-talets början stod även två 

magasinsbyggnader strax norr om torget. 
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Torghandel på 1930-talet med byggnaden Framtiden i bakgrunden. Bild: Katrineholms kommunarkiv. 

 

Under 1950-talet upptogs torgets norra del av en busstation. Köpmangatan som löper längs 

torgets södra sida var dessutom trafikerad. Samtidigt som det var mer liv och rörelse på torget i 

äldre tider, så var planerarnas ambition att stadens centrum inte skulle inrymma några bostäder 

utan endast butiker, lokaler och kontor. 

 

Under 1980-talet gjorde nya planeringsideal sig gällande och den omgestaltning som torget 

fortfarande genomgår har sin början i 1980-talets vilja att få mer liv i centrum och på torget. 

Under 1980-talet togs flera grepp i syfte att göra torget till en mer attraktiv plats. Köpmangatan 

som löper längs torgets södra sida och den mot öster anslutande Strömplan gjordes trafikfria. Ett 

kvarter i torgets västra ände, kallat Raggarbacken, revs och nuvarande byggnad på torgets västra 

kortsida uppfördes 1990. 1996 var gångtunneln under järnvägen färdig och den tidigare 

gångbron som funnits i olika former sedan sekelskiftet revs slutgiltigt. 

 

Torget har genomgått ett antal skepnader under årens lopp. Idag har torget en tämligen stor, 

öppen yta, som i mångt och mycket är resultatet av 1980-talets planeringsambitioner. 

Torget idag 

Rumslig struktur 

Stortorget i Katrineholm har ett dominerande centralt läge vid den södra sidan av järnvägen. 

Torget är rektangulärt till sin form och öppnar upp sig mot norr där det angränsar till 

Fabriksgatan och järnvägsområdet. I sydlig, västlig och östlig riktning är torget slutet och inramat 

av bebyggelse. Mot söder finns öppningar i torgets båda hörn längs med Köpmangatan. Torgets 

sydöstra hörn vetter mot Strömplan, en cirkelformad plats från vilken Köpmangatan och 

Hantverkargatan grenar sig. Det sydvästra hörnet vetter mot en vinkelrät gatukorsning, 

Köpmangatan/Drottninggatan. I torgets förlängning i östlig riktning tar handel vid och i västlig 

riktning bebyggelse av industriell karaktär. 
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På torgets norrsida står en öppen arkad som är tänkt att förena torgplatsen med den 

intilliggande busstationen norr om planområdet. Arkaden bidrar även till att rumsligt definiera 

torgytan. 

Användning 

Stortorget i Katrineholm används i dagsläget till torgändamål, med viss förekomst av torghandel 

på en begränsad yta. Under begränsade tidsperioder varje år tas torgytan i anspråk för diverse 

aktiviteter så som Katrineholmsveckan, matmarknad, torghandel etc. 

 

 
Torgets norra del med siktlinjer mot järnvägsområdet. 

 

 
Torget i östlig riktning med fontän omgiven av stenmurar. 
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Rumsbildande stenmurar i torgets centrala del. 

 

 
Tunnel under järnvägen med bred gång- och cykelbana. 

Mark och vegetation 

Höjdskillnader 

I den östra delen av planområdet förekommer en markant marknivåskillnad vid befintlig 

tunnelnedfart, i nord-sydlig riktning under järnvägen. Västra sidan av tunnelnedfarten är utförd i 

gradäng upp mot torgytan med en separat trappavsats närmast arkaden och Fabriksgatan. Östra 

sidan av tunnelnedfarten bildar en vägg med en mindre trappavsats upp mot Framtidenhuset. 

Utöver tunnelnedfarten förekommer inga marknivåskillnader av betydelse inom planområdet. 

Markbeläggning 

Torgets stenläggning är av bågsättningstyp med gatsten av svensk granit. 

Stortorgets stora ytor av gatsten utgör en kulturhistorisk, estetisk och materialmässig resurs 

vilket bör tas i beaktning vid framtida omgestaltning. 
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Fontän 

Fontänen på Stortorget är karaktärsskapande för platsen som den ser ut idag och tillkom 

troligtvis under 1920–1930-talet. Utformning för fontänen är kvadratisk med rundade hörn med 

ett utförande i bearbetad granit. Fontänen döljs i dagsläget av senare tillkomna stenmurar. 

Kommunen har egna vattenledningar/dagvattenledningar till fontän och vattenautomat. 

Vegetation 

Torgytans strikt rektangulära form förstärks och ramas in av trädrader längs med Köpmangatan, 

torgets kortsidor och arkaden samt vegetation (buskage, planteringar och träd) längs med 

järnvägstunneln. Befintlig växtlighet finns även i anslutning till fontänen med omgivande 

stenmurar i form av träd, buskage samt planteringar. 

Belysning 

Belysningsstolpar finns längs med Köpmangatans gångbana, i anslutning till gång- och 

cykeltunnel under spårområdet samt i övrigt till synes ostrukturerat placerade utmed torgytan. 

Kommunen ansvarar för befintliga belysningsledningar inom planområdet. 

Befintlig bebyggelse 

Ett tydligt karaktärsdrag för torget är bebyggelsens spridning i formspråk och tillkomsttid. Alla 

byggnader är representanter för sin samtid och berättar om rådande samhällsideal, 

arkitekturströmningar och teknisk byggnadsutveckling. Byggnadsvariationen skapar en intressant 

och dynamisk miljö som bär stora upplevelsekvaliteter. Trots brokigheten finns flera 

gemensamma drag och spännande visuella komponenter hos husen. Byggnaderna definieras av 

de synliga brandgavlarna, fasaddetaljer, element och kulörer bidrar till att artikulera varje hus. 

Gemensamt för husen är en omsorg om detaljerna som trots mindre förändringar fortfarande är 

tydligt avläsbara. 

 

Torgets södra sida kantas av en varierad, på gränsen till brokig, och karaktärsskapande 

bebyggelse. Husraden längs med Köpmangatan, Kv Humlen 1, Kv Näckrosen 7, 8, 9, 10, 12 och 

15, kan närmast ses som ett signalement för torget med dess brokiga taknockssiluett. 

 

 
Kv Näckrosen 15, 12 och 10 längs med Köpmangatan. 
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Kv Näckrosen 15, 12, 10 och 9 med torget i förgrunden. 

 

Byggnaden på torgets östra sida kallad ”Framtiden” är uppförd i två etapper med början 1912 

och färdigställande 14 år senare. Den u-formade byggnadskroppen är uppförd i historiserande 

robust stil, med drag av herrgårdsbarock och nationalromantik. Byggnaden svarar mot det tidiga 

1900-talets stigande behov av såväl bostäder som butiker och kontor. Byggnaden tar upp ett helt 

kvarter och förmedlar med sin terrass och butiksbottenvåning en stark urban karaktär. 

 

 
Framtidenhuset. 
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Kv Pionen 4. 

 

Kvarteret Pionen, väster om utpekat planområde, byggdes år 1990 på platsen som tidigare kallats 

Raggarbacken. Byggnaden i återhållsam postmodernistisk stil är det senaste tillskottet runt 

torget. Kvarteret Pionen är i sin helhet ett diskret men samtidigt gediget hus, väl anpassat till 

platsen och övrig bebyggelse. 

 

På torgets norrsida står en arkad, byggd 1989, på den plats där en ny byggnad är tänkt att 

uppföras. Arkadbyggnaden, som är postmodern till sin utformning, för med sitt välvda plåttak 

tankarna till en tågvagn. Den öppna konstruktionen är tänkt att förena torgplatsen med den 

intilliggande busstationen. 

 

I anslutning till torgets nordvästra hörn ligger det gamla godsmagasinet som idag är platsens 

äldsta byggnad, uppförd någon gång mellan 1870–1890-talet. Byggnadens form visar på en 

konstruktion som var lämpad för sitt ändamål och vittnar om järnvägens betydelse för 

godstransporten och sannolikt om stadens omfattande industriproduktion. Byggnaden med sin 

rödfärgade fasadpanel bidrar till en intressant kontrastverkan i förhållande till torgets i övrigt 

påkostade stenstads-bebyggelse. 
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Arkaden på torgets norrsida. 

 

Siktlinje mellan Pionen 4 och arkaden mot godsmagasinet. 

 

Mer utförlig information om byggnaderna och miljöerna som omger Stortorget återfinns i 

rapporten ”Stortorget i Katrineholm – Kulturmiljöunderlag till arkitekttävling”, Sörmlands 

museum, 2014:02. 

Service 

Planområdet ligger i direkt anslutning till Katrineholms centrum med både kommersiell och 

offentlig service. 
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Gator och trafik 

Gång- och cykel 

Stortorget, med anslutande delar av Köpmangatan, Drottninggatan och Hantverkargatan, utgör 

gågator i Katrineholms centrum. Det innebär att fordon med rätt att köra på gågata, samt 

cyklister, endast får köra i gångfart och att företräde ska lämnas för gångtrafikanter. 

Trafikmätning har utförts för korsningen vid Köpmangatan/Drottninggatan (gågata) under 2013 

och visar att drygt 100 fordon per dygn trafikerar gågatan. 

 

Mätpunkt/Veckodag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag 

Köpmangatan/ 

Drottninggatan 

- 132 110 122 98 - - 

Resultat trafikmätning för korsningen vid Köpmangatan/Drottninggatan (gågata). 

 

Enligt gång- och cykelplan för Katrineholms kommun så pekas Köpmangatan, med anslutning till 

Drottninggatan, Hantverkargatan, Carl Fredrikssons gränd samt stråket mellan spårområdets 

södra och norra sida under järnvägstunneln, ut som huvudnät för gång- och cykeltrafik i centrala 

Katrineholm. Detta nät utgörs främst av befintliga gång- och cykelvägar och ställer krav på hög 

standard, god framkomlighet och tydlig vägvisning. Skyltning för cykel över torget, längs med 

Köpmangatan, har i dagsläget tagits bort på grund av alltför höga hastigheter. 

 

 
Område för gågata i centrala Katrineholm (gul markering). 
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Huvudnät för gång- och cykeltrafik (gul streckad linje). 

Biltrafik 

Fabriksgatan går parallellt med torgets norra del i öst/västlig riktning och avskiljer torgytan från 

resecentrum och järnvägsområdet. Fabriksgatan är förhållandevis vältrafikerad för tillgänglighet 

till resecentrum (busstrafik), parkering i anslutning till område för kollektivtrafik (tåg), parkering i 

anslutning till område för handel i centrum, samt som genomfartsled i öst/västlig riktning genom 

Katrineholms centrum. 

 

Trafikmätning har utförts för Fabriksgatan under 2013, med mätpunkt precis norr om befintlig 

torgyta:  

 

Mätpunkt/Veckodag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag 

Fabriksgatan  

västlig riktning 

- 4156 4041 4146 4607 - - 

Fabriksgatan  

östlig riktning 

- 4237 4024 4275 4806 - - 

Resultat trafikmätning för Fabriksgatan, utförd 2013. 

 

Mätning har utförts i både östlig och västlig riktning och visar drygt 4000 fordon per dygn i 

respektive riktning. Vardagsdygnsmedel på Fabriksgatan är 8573 fordon per dygn i mätningen. 

Beroende på när mätningen utfördes under 2013 är det plus/minus 5–10% 

årsvardagsmedeldygnstrafik (ÅVDT). Slutsatsen från mätningen är att Fabriksgatan, i direkt 

anslutning till planområdet, är relativt vältrafikerad. 

 

Gällande hastighet i centrala Katrineholm är 40 km/h. Fabriksgatan är skyltad rekommenderad 

hastighet 30 km/h och är försedd med upphöjda övergångsställen för att hålla nere 

hastigheterna på raksträckan. 
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Planområdet ligger i ett utsatt läge nära bilväg och resecentrum med risk för vägtrafikbuller. 

Buller kopplat till spår- och vägtrafik utreds separat och presenteras mer utförligt under avsnitt 

Buller (sid. 28). 

Parkering 

I dagsläget finns inga möjligheter till parkering inom utpekat planområde (torget). 

 

Norr och öster om planområdet finns större parkeringsytor i anslutning till resecentrum samt 

område för centrumhandel. I centrala Katrineholm finns det totalt ca 1200 parkerings-platser 

under dagtid. Inom 300 meter från planområdet finns kommunens parkeringshus Loket som 

erbjuder 237 bilplatser med obegränsad parkeringstid. Enligt Kommunens parkeringsstrategi så 

används flexibel parkeringsnorm vid nyexploatering. Parkeringstalet anger ett minsta antal 

parkeringsplatser som krävs för att få bygga på platsen och det bestäms utifrån exploateringens 

förutsättningar och behov. Parkeringsnorm vid nyexploatering med flerbostadshus i centrala 

Katrineholm ligger vanligtvis på ca 0,7–0,8 bilplatser per lägenhet. 

Kollektivtrafik 

Planområdet ligger i direkt anslutning till Katrineholms Resecentrum och Järnvägsstation, med 

tillgänglighet till både tåg- och busstrafik. Enligt Översiktsplan 2030 – del staden ska en tätare och 

högre bebyggelse, i närhet av Katrineholm centrum, eftersträvas för att bidra till att utveckla 

stadskärnan. Bostäder i ett centralt läge bidrar till ett större utbud för kollektivtrafiken och det 

stationsnära läget är optimalt för pendlare. 

 

Enligt översiktsplanen ska också kollektivtrafiken prioriteras i förhållande till biltrafiken i staden. I 

särskilda konfliktområden där konflikter mellan trafikslagen finns idag, bland annat vid 

Resecentrum, kan ytterligare prioriteringar göras, till exempel med egen fil för buss. Kommunen 

planerar att bygga om resecentrum inom en nära framtid, vilket har tagits med i beaktande vid 

utformning av det nytillkomna huset. 

 

Tåg- och busstrafik har en stor inverkan på bullersituationen för den nya bebyggelsen på 

Stortorget. Buller kopplat till väg- och spårtrafik utreds separat och presenteras mer utförligt 

under avsnitt Buller (sid. 28). 

Tågtrafik 

Planområdet angränsar till riksintresse för kommunikationer - järnväg. Förbi Stortorgets norra 

del leder östra och södra Stambanan med tillhörande resecentrum på spårområdets norra sida. 

Båda banorna är av internationell betydelse och mycket viktiga för person- och godstrafik. 

Pendlingsmöjligheterna i centrala Katrineholm kopplat till tågtrafik är mycket goda. 

Busstrafik 

Stadstrafikens bussar samt landsbygdsbussar har hållplatser vid Resecentrum. Detta innefattar 

cirka 18 olika busslinjer som i dagsläget utgör en förhållandevis stor andel tung trafik på 

Fabriksgatan. Ett antal busslinjer har dessutom angöring vid befintlig parkeringsficka längs med 

Stortorgets norra sida, parallellt med arkaden. 

Järnvägen 

Södra och östra Stambanan möts i Katrineholm och sträcker sig genom stadens centrala delar. 

På stambanan transporteras persontåg, godståg och godståg med farligt gods. På järnvägen förbi 

tätorten i Katrineholm löper ett dubbelspår både för västra och södra stambanan. Hastigheten 

varierar beroende på  typ av tåg. Hastigheten är mellan 50–200 km/h för persontåg och 135–230 

km/h för godståg. De tåg som stannar i Katrineholm har en inbromsningssträcka på cirka 2 km 

vilket gör att hastigheten för en del tåg är lägre än normal hastighet. 
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Järnvägen och de transporter som sker på den kan utgöra risk för störning för de människor som 

vistas och bor i närheten. Vid normal drift bedöms störningarna huvudsakligen bestå av buller 

och vibrationer. Vid en eventuell olycka, exempelvis en urspårning med brand i ett fordon som 

följd, bedöms dock störningarna kunna bli betydligt allvarligare. För att få en bild av den 

påverkan som järnvägen har på nybyggnation på Stortorget, så utreds risk och buller kopplat till 

spårtrafik separat och presenteras mer utförligt under avsnitt Buller (sid. 28) och Hälsa och 

Säkerhet (sid. 33). 

Kulturmiljö 

Riksintresse 

Planområdet omfattas av riksintresse för kulturmiljövården, D28 Katrineholm. Enligt 3 kap 6 § i 

MB, Miljöbalken (1998:808), skall områden som är av riksintresse för kulturmiljövården skyddas 

mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. Stortorget nämns i områdets 

värdetext som ett viktigt uttryck för riksintresset. 

 

Motivering av riksintresset (D28): 

• Stadsmiljö som tydligt speglar järnvägsbyggandet som samhällsbildande faktor och där 

utvecklingsstrategierna från ren landsbygd till modern stad är läsbara. 

• Uttryck för riksintresset: Stadsplan och bebyggelse vid järnvägsstationen, järnvägen och 

stortorget. 

 

För detaljplanen relevanta mål för att tillgodose riksintresset: 

• Grundläggande stadsplanestrukturer från etablerings- och blomstringstiden ska 

bibehållas men kan kompletteras om kulturhistoriska värden beaktas. 

• Centrala kommunala funktioner bör ligga kvar i samhället och handel i centrum ska ges 

förutsättningar att leva vidare. 

• Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse underhålls kontinuerligt så att människor kan bo 

kvar och nyttja denna. 

• Järnvägstrafik genom samhället vidmakthålls. 

• Trädalléer vårdas och bibehålls. 

Kulturmiljöunderlag till arkitekttävling 

I samband med utlysning av arkitekttävling togs ett kulturmiljöunderlag fram för torget. Syftet 

med detta kulturmiljöunderlag var att tillhandahålla ett material till tävlingens deltagare, för att 

skapa en förståelse för torget, dess signalement och kulturhistoriskt värde. 

 

Följande lyfts upp i programmet som värdeskapande komponenter för Stortorget: 

• Torgets historik 

• Torgets byggnader 

• Siktlinjer 

• Tunneln 

• Fontän 

• Markbeläggning 

• Kontakten med järnvägsområdet 

 

Sammanfattande synpunkter för torget och det nya huset: 

• Torget samt bebyggelsen och miljön runt torget besitter stora kulturhistoriska värden. 

• Torgplatsen ger historiska dimensioner och berättar om stadens utveckling. 

• Torget är en miljö med stora visuella kvaliteter som är identitetsskapande, rumsbildande 

och förmedlar ett starkt upplevelsevärde. 
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• Torget har en stark urban karaktär. 

• En ny byggnad på torget behöver inte utgöra något hot mot det befintliga torgets 

kulturmiljö då platsen har ändrats flera gånger under årets lopp och byggnader har stått 

på torget tidigare. 

• En ny byggnad på torget kan resultera i att siktlinjer och kontakten med järnvägsområdet 

går förlorad, vilket skulle kunna påverka riksintressets värde negativt. 

• Bebyggelsen har olika karaktär men ger som helhet ett harmoniskt intryck. Här ryms, de i 

riksintresset beskrivna, förändringsstadierna. 

• Höga kvaliteter hos torgytan med fontän och gatustensbeläggning. 

Fornlämningar 

Det finns ingen känd fornlämning eller något fornfynd inom planområdet. Eventuella lämningar 

inom planområdet har sannolikt skadats så kraftigt att dokumentation av dessa inte skulle tillföra 

någon värdefull kunskap. Om man vid grävning eller annat arbete påträffar fornlämning så 

föreligger anmälningsplikt enligt kulturminneslagen. 

Förorenad mark 

En mark- och grundvattenundersökning har genomförts på Stortorget under hösten 2016 för att 

undersöka föroreningssituationen i området. Analysresultatet visar att inga föroreningshalter 

över riktvärden har identifierats i jord, grundvatten eller porgasmätningar. Med hänsyn till 

resultatet från uttagna prover bedöms föroreningar på Stortorget ej förorsaka oacceptabla risker 

med avseende på människors hälsa eller miljö. Kadmium och krom förekom över nivå för mindre 

än ringa risk i ett jordprov och detta ska beaktas vid eventuellt schakt av massorna. 

Geotekniska förutsättningar 

Någon geoteknisk undersökning av områdets grundförhållanden har inte genomförts i samband 

med framtagande av aktuell detaljplan. Markundersökning finns tillgänglig, utförd 1988, i 

samband med uppförandet av befintlig arkad. Enligt utlåtande består marken av fyllning på silt, 

tillåten medelgrundpåkänning kan sättas till 50 kPa och vatten har noterats ca 2,5 m under ytan. 

Fastare jordarter påträffades 2–3 meter under marknivå och ingen risk för ras eller skred 

föreligger. 

Markradon 

Normalrisk för radon föreligger. 

Förändringar 

Ny utformning av Stortorget 

Som ett led i utvecklingen av centrala Katrineholm har kommunens invånare varit inkopplade i 

arbetet med att ta fram ett nytt förslag till utformning av Stortorget. Under 2012 genomfördes ett 

projekt med syfte att hitta nya funktioner för torgytan, för att i förlängningen skapa 

förutsättningar för mer liv, rörelse och gemenskap i centrala Katrineholm. Projektet resulterade i 

gestaltningsförslaget som visas i bilden på nästa sida, framtaget av SWECO, som bygger på idén 

att aktivera torgets ytterkanter med sociala aktiviteter och lämna mitten öppen för spontana 

händelser. På så vis får torget ett upplägg motsatt hur det är idag, där torgets mittzon sluter sig 

mot ett händelsefattigt yttre. 

 

Förslaget är förankrat i och förstärker torgets och omgivningens befintligt strikta struktur. En 

viktig faktor för att aktivera torget är dock att åstadkomma diagonalrörelser så att folk leds in 

över torget och inte bara passerar utmed Köpmangatan. Gestaltningsförslaget visar sluttande 

gräsytor med sittmöjligheter längs med Köpmangatan, en liten lund/träddunge i torgets västra 
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del samt en vattenspegel med utrymme för lek centralt på torget. Den befintliga arkaden som i 

dagsläget löper parallellt med Fabriksgatan har enligt förslaget fått en ny placering parallellt med 

nedgången mot järnvägstunneln. 

 

  
Swecos förslag på hur Stortorget kan tänkas utformas. Bild:Sweco. 

Torg (TORG) 

Bestämmelse för torg medger gång- och cykeltrafik, torghandel, tillfälliga serveringar och publika 

verksamheter. Parkering får ej förekomma. I övrigt styr inte detaljplanen specifik utformning av 

torgytan. Viktigt vid utveckling av torget är att det finns utrymme för sociala funktioner, som 

skapar förutsättningar för ett aktivt, tryggt och säkert torg med utrymme för liv, rörelse och 

gemenskap. 

 

Vid ny utformning av torgytan bör hänsyn tas till de höga kvaliteter som fontän och 

markbeläggning utgör. 

 

Förslag till ny placering av arkad är inte aktuellt vid ny utformning av Stortorget och därför införs 

ingen byggrätt för denna i plankarta. 

Ny byggnad på torget 

I det gestaltningsförslag som togs fram av Sweco för Stortorget fanns även visionen om en 

byggnad som ramar in torget och skapar ett tydligare offentligt rum. Byggnaden skulle bidra 

ytterligare till att lyfta fram de kvaliteter som går att finna på torget, såsom den varierade 

byggnadshistoriken och det centrala läget i Katrineholm. Under 2014 genomfördes en 

arkitekttävling med syftet att få fram förslag på hur en byggnad, som ska fungera som landmärke 

på Stortorget i Katrineholm, kan gestaltas. Vinnande bidrag i arkitekttävlingen blev förslaget 

”Klädd till fest” av Kontoret Arkitekter AB. Byggnaden ger intrycket av att vara ett ”stort litet hus”, 

med utrymme för ca 28 lägenheter samt utrymme för verksamhetslokaler i bottenplan. 
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Vinnande bidrag i arkitekttävlingen, förslaget "Klädd till fest". Bild: Kontoret Arkitekter Malmö AB. 

 

Det vinnande förslaget ”Klädd till fest” har visat sig vara ett ekonomiskt kostsamt projekt att 

genomföra. Förslaget ”Klädd till fest” möjliggjorde för 28 stycken lägenheter, 

centrumverksamheter i bottenplan och en stor inglasad vinterträdgård som skulle sträcka sig 

från entréplanet till byggnadens tak. En omgestaltning av huset har krävts för att kunna 

möjliggöra en byggnad på torget. Den nya byggnaden har utformats utifrån samma mål, syfte 

och kriterier som arkitekttävlingen. Byggnadens syfte och mål är fortfarande att det ska bli ett 

landmärke och passa in i det förslag på torg som SWECO tog fram 2013 och bidra till en känsla av 

ökad gemenskap på den offentliga platsen. Utöver kriterierna så ska byggnaden ta hänsyn till 

riksintresset för kulturmiljön (Läs avsnittet om kulturmiljö). I listan nedan redovisas kommunens 

kriterier som byggnaden ska uppfylla: 

 

• Bottenvåning ska inrymma handels- och restaurangverksamheter. 

• Byggnaden ska i övrigt innehålla bostäder och lokaler för verksamheter som bidrar till 

torglivet. 

• Bostäder i byggnaden ska främst vara tvåor på maximalt 65 kvadratmeter och treor på 

maximalt 73 kvadratmeter. Eventuellt kan en till två lägenheter utformas som fyror på 

maximalt 90 kvadratmeter. 

• Byggnadens produktionskostnad per kvadratmeter BOA/LOA får inte överstiga 24 000 kr 

exklusive moms. 

• Byggnaden ska följa gällande normer för buller. 

• Parkering ska ej finnas i eller runt byggnaden. 

• Tekniska utrymmen och lägenhetsförvaring i mindre skala ska finnas i källarplan eller 

annan redovisad lösning. 

• Byggnaden ska vara landmärkesbildande för Katrineholms stad. 

Bostäder och centrum (B1C) 

Inom planområdet skapas möjligheter att uppföra ett flerbostadshus med ca 40 lägenheter. 

Byggnaden är tänkt att utgöra ett landmärke och ska bidra till en stadsmässig karaktär som 

skapar förutsättningar för mer liv och rörelse i centrala Katrineholm. För att bevara befintlig 

torgyta i så stor utsträckning som möjligt så begränsas den nya byggnaden till planområdets 

norra del. Lokaler för centrumverksamhet, butiks- restaurang- och verksamhetslokaler med 
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tillhörande utrymmen, ska finnas i bottenplan och får inrymmas i övriga våningsplan. Detta för 

att skapa förutsättningar för liv och rörelse på torget. Bostäder får ej inrymmas i bottenplan då 

detta kopplas samman med torgets sociala funktion. På plan två till fem kan bostäder finnas och 

centrumverksamheter kan tillåtas. Det finns möjlighet att ordna en gemensam takterrass till 

både bostäderna och verksamheterna. 

 

Bostadsentréer ska ordnas mot Fabriksgatan. Entréer mot Fabriksgatan ska vara indragna från 

fasad för att inte dörr ska öppnas i gång- och cykelbanan utanför. Samtliga verksamheter och 

bostäder ska ha möjlighet att utrymma bort från Stambanan. Byggnadens sociala delar öppnar 

sig mot torget med uteserveringar och balkonger i söderläge. Balkonger ska anordnas mot 

byggnadens södra sida med anledning av de höga bullernivåerna från väg- och spårtrafiken i 

norr. Det hindrar dock inte att balkonger även uppförs mot spårområdet.  

Kulturmiljö 

Planområdet är beläget inom område för riksintresse för kulturmiljö. Därför är det viktigt att 

byggnadens utformning passar in i riksintresset. I plankartan finns det flera bestämmelser som 

bidrar till att byggnaden kommer att passa in i riksintresset. 

Siktlinjer 

En viktig del av riksintresset är kontakten mellan torget och resecentrum. Kontakten kommer att 

behållas genom framförallt tre bestämmelser i plankartan. Den första bestämmelsen handlar om 

byggnadens placering på torget. Byggnadens placering möjliggör för fortsatt goda siktlinjer vid 

dess östra och västra fasad. En passage ska uppföras mellan söder (torget) och norr 

(resecentrum). Passagen måste placeras minst 18 meter från östra respektive västra fasaden för 

att få en koppling i mitten av byggnaden, den ska även vara minst 6 meter bred. Utan passagen 

riskerar byggnaden uppfattas som en mur. Passagen bidrar både med en siktlinje där man kan 

se resecentrum från torget men den kopplar även fysiskt ihop torget och resecentrum. 

 

Till sist finns det även en bestämmelse som reglerar att minst 65% av fasadmaterialet för 

entréplanet ska vara transparent eller utgöras av öppning för passage mellan norra och södra 

sidan av byggnaden. Karm, båge och bleck tillhörande det transparanta materialet räknas som 

del av det transparanta materialet. De stora partierna av transparant material i entréplan skapar 

kontakt och genomsikt mellan torget och resecentrum. 

Fasad 

Hur fasaden upplevs är en viktig del sett till byggnadens påverkan på riksintresset. Materialet på 

bottenvåningen ska utföras med antingen grönt glaserat tegel eller ett transparant material 

såsom fönster. Materialet på fasaden ovanför entréplan ska antingen vara grönt glaserat tegel 

eller vit puts. Teglet är en central del av byggnaden, och med glaserat tegel menas riktigt tegel 

med en glaserad yta. Den gröna färgen ska vara liknande NCS S5540-G20Y, och eftersom teglet är 

glaserat så kan färgen skilja sig åt beroende på ljus och vinkel. Exempelvis kan den tidigare 

nämnda NCS-koden också uppfattas som NCS S 7020-G10Y och 6020-G10Y. Teglet ska vara grönt 

och NCS-koderna som är nämnda är riktlinjer på hur det ska se ut, se bild på nästa sida. 
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Grönt glaserat tegel i NCS S5540-G20Y 
 

 
Exempelbild på sockeln.                      Grönt glaserat tegel i liknande nyans. 
 

En viktig del av riksintresset är dess koppling till stenstaden. Tydliga delar i stenstaden är både 

tegel och putsade fasader. I Katrineholm finns det ett flertal exempel på detta, både byggnader 

med tegel och putsad fasad. Fastigheten Ringblomman 4 består i huvuddel av grönt glaserat 

tegel och omkring stationsområdet finns det exempel på byggnader med en vit putsad fasad. 

 
Grönt glaserat tegel på fastigheten Ringblomman 4. 
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Vit puts på stationshuset. 

 

 
Vit puts vid stationsområdet. 

 

På torget finns även Tempohuset (Näckrosen 15). En central del i den byggnaden är dess 

glasmosaik i rutnätsmönster som pryder stora delar av fasaden. Den gröna glasmosaiken har 

flera likheter med det gröna glaserade teglet som den nya byggnaden kommer uppföras i, bild på 

glasmosaiken, se nästa sida. 
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Glasmosaik på Tempohuset. 

 

Det är även viktigt att fasaden inte blir en monoton yta. En viktig del av Stortorgets karaktär är 

småskaligheten längs med Köpmangatan blandat med det större som finns i både 

Framtidenhuset och Pionenhuset. Den nya byggnaden blandar dessa två kvalitéer genom 

storskaligheten i volymen tillsammans med ett småskaligt fasaduttryck. Detta uppnås genom 

fasadbestämmelsen som reglerar att två olika material ska finnas, grönt glaserat tegel samt vit 

puts, båda materialen har en stark koppling till riksintresset. Fasaden bryts även upp av 

balkonger som kragar ut diagonalt mot torget. Balkonger måste hänga minst 5 meter över 

markhöjd för att inte privatisera torgytan. 

Höjd och volym 

Detaljplanen tillåter 3 olika totalhöjder. Att reglera höjden är en viktig del i hur byggnaden 

uppfattas inom riksintresset men det som är ännu viktigare är den upplevda höjden av 

byggnaden. Mot torget tillåts en totalhöjd på högst 19.5 meter. Det är viktigt att höjden mot 

torget inte blir högre än redan befintlig bebyggelse där. Totalhöjden på Framtidenhuset är 21 

meter och på Pionenhuset är den 17 meter. Den delen av byggnaden som är mot norr 

(stationsområdet) tillåts också en totalhöjd på max 19.5 meter men 45% av ytan får vara 21 

meter, varav 20% får vara 23 meter. Genom att hålla nere majoriteten av höjderna på norra sidan 

av huset så upplevs det inte för högt. Samtidigt bidrar varierande höjder på byggnaden till att 

den inte upplevs monoton och stel. I framtagandet av detaljplanen har både en digital och fysisk 

modell över torget tagits fram för att säkerställa att byggnaden inte tar över torgytan. 
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Bild från den fysiska modellen.        Bild på den digitala modellen. 

Byggnadens påverkan på riksintresset 

Byggnaden påverkar inte riksintresset negativt. I riksintresset fastslås det att ny bebyggelse inte 

behöver hota torgets befintliga kulturmiljö då en del av kulturvärdet är att torget ständigt har 

förändrats och varje byggnad är representant för sin samtid och berättar om rådande 

samhällsideal arkitekturströmningar och teknisk byggnadsutveckling. Det är viktigt att den nya 

byggnaden utformas på rätt sätt. Därför reglerar detaljplanen utformningen väldigt hårt för att 

riksintresset inte ska påverkas negativt. 

 

 
Exempel på hur byggnaden kan se ut (Torgsidan). 
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Exempel på hur byggnaden kan se ut (Stationssidan). 

Tillgänglighet 

Bostäder, verksamheter och markområdet ska utformas enligt de bestämmelser som finns i lagar 

och förordningar gällande tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt 

orienterings- och rörelseförmåga. Angöring och parkering för rörelsehindrade kommer kunna 

ordnas inom 25 meters gångavstånd från entré till bostäder och centrumverksamheter. 

Gator och trafik 

Gång- och cykel (TORG1 och gc-väg1) 

Inom område med beteckning ”TORG1” ska trafik fortsatt ske på gåendes villkor med undantag 

för beteckningen ”gc-väg1”. Inom område för TORG1 får fordon och cyklister endast köra i 

gångfart och företräde ska lämnas för gångtrafikanter. För att avlasta torget och göra det 

smidigare för cykeln att ta sig förbi torget möjliggör detaljplanen ett nytt cykelstråk i norra 

planområdet utmed Fabriksgatan. Cykelstråket skulle skapa ett bättre flöde för cykeltrafiken och 

trafiksituationen på Köpmangatan skulle förbättras. 

Fordonstrafik 

Den centralt belägna torgmiljön ska utformas utan biltrafik. 

 

Fabriksgatan kommer att påverkas av nybyggnation på Stortorget, både under byggskedet och 

senare. Fabriksgatan kopplas till resecentrum, för vilken utformning kommer att ses över i ett 

senare skede. I övrigt förväntas detaljplanen inte medföra några betydande förändringar i 

gatunätets utformning. 
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Parkering och utfart 

Det finns inga möjligheter att anordna boendeparkering inom planområdet. Parkering på torget 

tillåts enligt lokala föreskrifter endast för de som har parkeringstillstånd för rörelsehindrade. 

Parkering för bostäder får lösas på annat sätt och exploatören ansvarar för detta. Inom ca 300 

meter från planområdet finns kommunens parkeringshus där långtidsparkering tillåts mot en 

avgift. Parkeringsnormen sätts till 0.0 platser/lägenhet som kan motiveras av det centrala läget 

med närhet till service, handel och kollektivtrafik. Kommunen kräver att 2.0 cykelplatser/lägenhet 

uppförs som en mobilitetsåtgärd. Cykelplatserna ska vara väderskyddade, uppvärmda och säkra. 

Korttidsparkering och lastzon kan anordnas utmed Fabriksgatan i nuvarande bussficka. 

Busshållplatserna kommer tillfälligt att flyttas till korttidsparkeringen öster om resecentrum 

under tiden resecentrums utformning utreds. 

Kollektivtrafik 

Planområdet har mycket god kollektivtrafikförsörjning med direkt koppling till tåg, stadsbuss 

samt landsbygdsbuss. Utveckling av centrum och torget som en offentlig plats för mer liv och 

rörelse samt nytillkommande bostäder kan tänkas bidra till ett större underlag för 

kollektivtrafiken. 

 

Kollektivtrafiken (buss) kommer att påverkas både under byggtiden och senare. Framkomlighet 

måste lösas under byggskedet och bussangöring, i direkt anslutning till planområdet längs med 

Fabriksgatan, måste flyttas. 

 

Befintlig bussangöring omvandlas förslagsvis till korttidsparkering samt lastzon för ökad 

tillgänglighet till nytillkommande bostäder och verksamheter. Att flytta busstrafiken från befintlig 

angöring skulle ge en positiv inverkan med sänkta bullernivåer från vägtrafik kopplat till ny 

bebyggelse. Utformning av resecentrum, med koppling till Fabriksgatan, förväntas att ses över 

inom en överskådlig framtid. Kommunen ska upprätta tillfälliga busshållplatser på parkeringen 

bredvid resecentrum, se karta nedan för lokalisering. 

 

 
Kartan visar tillfällig placering av de busshållplatser som behöver flyttas. 

Järnväg 

Riksintresse järnväg – kommunikationer anses inte påverkas av ny bebyggelse på Stortorget. 

Mark och vegetation 

Grönytor 

Torget utgörs i dagsläget främst av hårdgjorda ytor. Ambitionen i framtiden är att bevara denna 

urbana karaktär. Trädraden med lindar längs med Köpmangatan bör bevaras och få bättre 

förutsättningar med exempelvis skelettjordar.   
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Friytor 

Lek och rekreation 

Inom planområdet kommer det att finnas lek- och rekreationsmöjligheter på torget i form av 

urbana, offentliga ytor att vistas på. Ambitionen är att skapa ett attraktivt torg med sittytor i 

soliga lägen, vegetation och vattenspeglar med utrymme för lek. Kommunen anordnar årligen 

olika aktiviteter på torget. På vintern uppförs en skridskobana och relativt nyligen har en 

cykelbana för barn målats på torget. Ambitionen är att det i framtiden fortfarande ska vara 

möjligt att anordna aktiviteter och evenemang för både barn och vuxna på torget. Därför blir 

torget en väldigt intressant friyta, där både lek och rekreation främjas. 

 

Gård i markplan saknas för nytillkommande bostäder på torget. Därför kommer delar av 

takterrassen kunna användas enbart av de som bor i lägenheterna. Närmsta kvalitativa offentliga 

gröna miljö är Stadsparken, drygt 150 meter sydöst om planområdet. Cirka 100 meter från 

planområdet finns järnvägsparken. Dessa två gröna miljöer kan också räknas som en friyta 

utöver torget. Gröna promenadstråk finns också bland annat längs med åsen, cirka 500 meter 

från torget. Planens centrala läge innebär stora möjligheter till en varierad rekreation. 

Kulturmiljö 

Riksintresse 

Planområdet omfattas av riksintresse för kulturmiljövården, D28 Katrineholm. Relevanta mål för 

att tillgodose riksintresset anges enligt följande: 

 

• Grundläggande stadsplanestrukturer från etablerings- och blomstringstiden ska 

bibehållas men kan kompletteras om kulturhistoriska värden beaktas. 

• Centrala kommunala funktioner bör ligga kvar i samhället och handel i centrum ska ges 

förutsättningar att leva vidare. 

• Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse underhålls kontinuerligt så att människor kan bo 

kvar och nyttja denna. 

• Järnvägstrafik genom samhället vidmakthålls. 

• Trädalléer vårdas och bibehålls. 

 

En viktig utgångspunkt för den nya byggnaden på torget är Katrineholm centrums karaktäristiska 

miljö, med en blandad bebyggelse från olika tider. Signalement för torgets bebyggelse och 

arkitektur är bland annat ett mångfaldigt stiluttryck och bebyggelse från olika tidsperioder. 

Torget och dess kulturmässigt värdefulla bebyggelse kan ses som en unik tidslinje, från cirka år 

1900 och framåt, där det senaste tillskottet på torget var kv Pionen som uppfördes runt år 1990. 

Föreslagen byggnad utgör nutidens tillskott till denna tidslinje. 

 

Kulturmiljöunderlaget till arkitekttävlingen har legat till grund för val av byggnad på torget. De 

synpunkter som har varit viktiga att ta hänsyn till är, höjden, volymen, kontakten mellan torg och 

Fabriksgatan/resecentrum/järnväg samt siktlinjer. I enlighet med både kulturmiljöunderlaget och 

arkitekttävlingen kan den nya byggnaden vara djärv i sin utformning och får gärna förmedla sin 

tids arkitektoniska uttryck. 

Teknisk försörjning 

Vatten- och avlopp 

Ledningar för vatten och avlopp finns inom planområdet, bland annat till befintlig restaurang i 

arkaden och till fontänen. Byggnaden ska anslutas till kommunens vatten- och avloppsnät. Vid 

behov av omläggning för vatten- och avloppsledningar ansvarar exploatören för flyttåtgärd i 

samråd med ledningsinnehavaren. 
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Dagvatten 

Dagvattenledningar finns inom planområdet. Planområdet utgörs i sin helhet av hårdgjorda ytor 

och ombyggnation av torgytan samt tillkomsten av en ny byggnad på befintlig arkad antas inte 

öka belastningen på dagvattensystemet mer än vad det gör i dagsläget. Dagvattnet ska fördröjas 

innan det får släppas ut på dagvattennätet så att inte mer avleds än motsvarande maxflöde från 

befintlig torgyta. Dagvattenåtgärderna ska dimensioneras för ett tioårsregn. Dagvatten kan 

omhändertas genom fördröjning och infiltration i planteringar längs med Fabriksgatan. I befintlig 

bussficka ska kantstensparkering med träd anläggas. Dagvatten kan då ledas till trädplanteringar 

med skelettjordar. Det skulle bli en förbättring mot hur dagvattenhanteringen är idag. 

 

Kommunens dagvattenpolicy anger att dagvattnet ska utgöra en resurs i stadsbyggandet och 

användas för att höja naturvärden, ge ökad biologisk mångfald, ge möjlighet till rekreation och 

lek samt höja de arkitektoniska värdena. Denna aspekt bör tas hänsyn till i samband med ny 

utformning av Stortorgets allmänna ytor. 

Avfall 

Sophantering föreslås ske inom nytillkommande bebyggelse i form av ett miljörum. Längsgående 

angöring för avfallshämtning föreslås vid Fabriksgatan. 

El 

Bebyggelsen ska anslutas till befintligt elnät. Två kabelskåp finns inom planområdet vid arkaden, 

där den nya byggnaden planeras uppföras. Dessa kommer att behöva flyttas vid nybyggnation, 

tillfälligt eller permanent, vilket kan komma att påverka eltillförseln i närområdet. Befintlig 

transformatorstation vid Carl Fredriks gränd försörjer en stor del av omkringliggande område 

med el och har möjlighet att försörja en ny byggnad på torget. 

Fjärrvärme 

Fjärrvärmeledningar finns i torgets södra del, längs med Köpmangatan. Den nya byggnaden kan 

med fördel anslutas till fjärrvärmenätet. 

Tele 

Skanova har i Stortorget flertalet befintliga teleanläggningar i drift. Det är ett större fiber- och 

kopparstråk som försörjer en stadsdel med telefoni och data. Kablarna är förlagda i en äldre typ 

av kanalisation, gjord av betongblock, ca35cm i diameter. Denna typ av kanalisation är inte möjlig 

att flytta då den går sönder om den lyfts. Det är möjligt att uppföra byggnaden ovan denna 

kanalisation om försiktighet iakttas. En undanflyttning av denna teleanläggning är ett omfattande 

arbete som tar resurser och tid i anspråk. Uppskattad arbetstid för kabelflytt är tre månader 

under tjälfri period. 

 

Behov av omläggning av dessa kommer troligtvis att uppstå vid exploatering. Om så är fallet 

ansvarar exploatören för flyttåtgärd i samråd med ledningsinnehavaren. 

Bredband 

Fiberoptik finns utbyggt till planområdet. 

Störningar 

Buller 

En trafikbullerutredning för den nya planerade torgbyggnaden har utförts av Åkerlöf Hallin 

Akustikkonsult AB (Trafikbuller- och vibrationsutredning för detaljplan 2021-11-15). Utredningen 

inkluderar buller och vibrationer från väg- och spårtrafik. 
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Gällande riktvärden 

Av riksdagen antagna riktvärden (1997-03-20) för trafikbuller vid nybyggnation av bostäder är 

följande: 

• 30 dB(A) dygnsekvivalent ljudnivå inomhus. 

• 45 dB(A) maximalnivå inomhus nattetid. 

• 55 dB(A) dygnsekvivalent ljudnivå utomhus vid fasad. 

• 70 dB(A) maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad. 

 

Huvudregeln vid planering av nya bostäder enligt Boverkets Allmänna Råd (2008:1) lyder enligt 

följande: 

• Planen bör säkerställa att den slutliga bebyggelsen genom yttre och inre åtgärder kan 

utformas så att kraven i Boverkets byggregler uppfylls. 

• Planen bör säkerställa att bebyggelsen kan placeras och att åtgärder kan utformas så att 

55 dB(A) ekvivalentnivå utomhus (vid fasad och uteplats) kan erhållas med hänsyn till 

trafikbuller. 

• Planen bör säkerställa att bebyggelsen kan placeras och att yttre åtgärder kan utformas 

så att 70 dB(A) maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad uppfylls. 

Boverket skriver också i allmänna råd (2008:1) att ”I vissa fall kan det vara motiverat att göra 

avsteg från huvudregeln i dessa allmänna råd. Avvägningar mellan kraven på ljudmiljön och 

andra intressen bör kunna övervägas i centrala delar av städer och större tätorter med 

bebyggelse av stadskaraktär, till exempel ordnad kvartersstruktur”. 

 

Resultat – bullersituation 

Beräkningar för ekvivalent och maximal ljudnivå har genomförts av Åkerlöf Hallin Akustik AB. 

Resultatet av beräkningen för sammanlagd ekvivalent och högsta maximal ljudnivå från väg- och 

spårtrafik redovisas i Trafikbuller- och vibrationsutredning för detaljplan Stortorget, Katrineholm. 

De ekvivalenta ljudnivåerna vid fasad har beräknats. På ritningen, nästa sida, redovisas de 

dimensionerade ekvivalenta ljudnivåerna vid skisserad byggnad i steg om 5 dB(A). 

Järnvägstrafiken dominerar bullersituationen och vid mest utsatta fasad fås upp mot 65 dB(A). 

Byggnaden får dock en sida med högst 55 dB(A). En viss variation i trafikbullernivån fås på 

fasaderna men variationen ligger inom angivna intervall på ritningen. 
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Den maximala ljudnivån vid fasad har beräknats. På ritningen på nästa sida redovisas de 

dimensionerade maximala nivåerna vid skisserade byggnader i steg om 5 dB(A). Vid mest utsatta 

fasad fås upp mot 85 dB(A). 
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Ritningen på nästa sida redovisar de ekvivalenta trafikbullernivåerna på lägenhetsplanet. På 

ritningen redovisas även de buller- och störningsminskande åtgärder som föreslås i vissa lägen, 

för att uppfylla trafikbullerkraven och uppnå god ljudkvalitet. 
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Byggnaden förses med balkonger mot norr, med täta räcken och ljudabsorbenter. För att dra 

nytta av balkongen även för trafikbullerdämpning förses balkongerna från det täta räcket till 15–

20 cm från balkongtaket med lokala bullerskydd enligt princip ovan. Trafikbullret vid sidorna mot 

de indragna balkongerna blir därvid högst 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå. 

 

I en lägenhet per plan förses balkongen på gaveln med tätt räcke och ljudabsorbent i 

balkongtaket samt lokalt bullerskydd från det täta räcket till balkongtaket på balkonggaveln mot 

järnvägen och långsidan. 

 

I mycket begränsad omfattning, där balkonger inte kan utföras, en lägenhet per plan, förses ett 

rum med specialfönster. 

 

Beräkning av stomljud och vibrationer från tågtrafiken har utförts. Utgående från dessa 

beräkningar och mätningar i andra projekt konstateras att godstågen ger de högsta 

vibrationerna, på aktuellt avstånd ca 4 gånger så hög som för persontåg. Mätningar och 

beräkningar av stomljud och vibrationer visar att de komfortvägda markvibrationerna i området 

för den planerade byggnaden är för persontåg ca 0,05 mm/s och för godståg ca 0,2 mm/s. 

Luftljudsnivåerna inomhus på grund av stomljud blir lägre än 30 dB(A). Inga speciella åtgärder 

krävs med avseende på stomljudet. 

 

Planbestämmelser buller 

Byggnader, lägenheter och eventuella bullerskydd ska utformas så att: 

• minst hälften av boningsrummen (vardagsrum och sovrum i varje bostadslägenhet får 

högst 55 dB(A) ekvivalent trafikbullernivå (friluftsvärde) utanför minst ett fönster. 

• Gemensam eller enskild uteplats med högst 70 dB(A) maximalnivå (frifältsvärde) kan 

anordnas i anslutning till bostäderna. 
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• Trafikbullernivån inomhus i boningsrum inte överstiger 26 dB(A) ekvivalent och 41 dB(A) 

maximal ljudnivå. 

• Vibrationerna i byggnaden normalt inte överstiger 0,3 mm/s komfortvägd 

vibrationshastighet på grund av trafik. 

Hälsa och säkerhet 

Riskbedömning farligt gods 

Då planerad bebyggelse ligger närmare än 150 meter ifrån järnväg med transporter av farligt 

gods har en riskanalys gjorts med syftet att bedöma om planerad bebyggelse är lämplig med 

hänsyn till olycksrisken. Enligt rapporten, Riskhänsyn i detaljplan-Stortorget Katrineholm 2015-06-

05 (reviderad 2022-11-15) så utgörs de analyserade riskerna på stambanan av utsläpp av farligt 

gods samt urspårningsolyckor avseende med eller utan farligt gods. Farligt gods består av flera 

olika ämnen vars fysikaliska och kemiska egenskaper varierar. De huvudsakliga riskkällorna vid 

transport av farligt gods utgörs av dem som kan leda till en eller flera av följande tre 

konsekvenser; brand, explosion och utsläpp av giftiga eller frätande kemikalier. 

 

På stambanan transporteras de största volymerna i fallande ordning gaser, brandfarliga vätskor, 

oxiderande ämnen och frätande ämnen. Brandfarliga fasta ämnen i ADR-klass 4, oxiderande 

ämnen och organiska peroxider i ADR-klass 5, radioaktiva ämnen i ADR klass 7 och övriga ämnen 

i klass 9 utgör normalt ingen fara för omgivningen då konsekvenserna koncentreras till vagnens 

närhet eller att konsekvensavståndet är i närhet till riskkällan. 

Explosiva ämnen  

Massexplosiva ämnen kan detonera vid olyckor. Skadeverkan vid en sådan olycka är en 

blandning av strålnings- och tryckskador. Dessa ämnen kan ha stor påverkan på omgivningen 

samt vara svåra att skydda sig emot. Då sannolikheten för risken ligger på 0,001% blir därmed 

kostnaden för att skydda sig (tex genom förstärkt stomme och laminerande fönster) så pass dyra 

att det inte anses vara motiverbart ur ett samhällsnyttoperspektiv. 

Brandfarliga gaser  

Tryckkondenserade gaser är lagrade under tryck i vätskeform. Vid utströmning kommer en del av 

vätskan att förångas och övergå i gasform. Utströmningen ger upphov till ett gasmoln som driver 

i väg med vinden. Vid utströmning av brandfarlig gas används ofta termerna UVCE (Unconfined 

Vapour Cloud Explosion) och BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion). UVCE inträffar 

om ett gasmoln antänds på ett längre avstånd från utsläppskällan och BLEVE är ett resultat av att 

en värmepåverkad kokande vätska (tryckkondenserad gas) släpps ut momentant från en 

bristande tank och exploderar med stor kraft. BLEVE ämnen kan ha stor påverkan på 

omgivningen samt vara svåra att skydda sig emot. Då sannolikheten för risken ligger på 0,001% 

blir därmed kostnaden för att skydda sig (tex genom förstärkt stomme och laminerande fönster) 

så pass dyra att det inte anses vara motiverbart ur ett samhällsnyttoperspektiv. Genom att 

montera friskluftsintag bort från järnvägen samt utrymningsväg från järnväg minimeras 

konsekvenserna av giftmoln. 

Brandfarliga vätskor  

Vätskor som strömmar ut breder ut sig på marken och bildar vätskepölar. Beroende av vätskans 

flyktighet kommer avdunstningen att gå olika fort. Brand och explosion kan uppstå sekundärt 

efter ett utsläpp. Om direkt antändning sker vid utsläppskällan uppstår en jetflamma. Antänds en 

vätskepöl uppstår en pölbrand. Strålningen från branden kan skada människor i omgivningen, 

vilka i värsta fall även kan omkomma. Byggnader i närheten av branden kan även antändas och 

börja brinna. Strålningsnivån på byggnaden från en eventuell pölbrand beror bland annat av hur 

ett utsläpp med brandfarlig vätska kommer att sprida ut sig i det aktuella området där olyckan 
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sker. Vanliga konsekvensavstånd är att en pölbrand kan få påverkan inom 25–30 meter från 

spårkant, men så långa avstånd som upp till 50 meter från spårkant är möjligt om pölen kan 

rinna i riktning mot bebyggelsen (Länsstyrelsen i Skåne Län, 2007). Branden förväntas inte 

påverka den nya byggnaden då skyddsavstånd är på cirka 48 m och marken är relativt plan. Om 

urspårning sker fram till 15 meter (låg sannolikhet) finns fortfarande ett avstånd på 30 m vilket 

innebär att även konsekvensen är låg. Den sammanvägda risken bedöms därmed vara låg. 

Frätande ämnen  

Frätande ämnen är inte brandfarliga, utan kan skada levande vävnad, miljö eller utrustning. Det 

kan till exempel vara innehåll av Natriumhypoklorit vilket orsakar allvarliga skador på hud och 

ögon, utvecklar giftig gas vid kontakt med syra och är giftig för vattenlevande organismer. 

 

Följande åtgärder som föreslagits i rapporten vid utformning av den nya byggnaden och torget 

har arbetats in planförslaget: 

 

• Friskluftsintag till byggnaderna placeras bort (eller på tak) från järnvägen. Med hänsyn till 

att denna klass är en bland de främst förekomna på järnvägen och ur kostnad/nytta 

perspektiv bedöms en minsta nivå vara att placera ventilationssystemet på tak. Om det är 

möjligt rekommenderas friskluftsintaget att placeras mot Stortorget. 

• Samtliga verksamheter och bostäder ska ha möjlighet att utrymma i en utrymningsväg 

som leder bort från Stambanan. 

• Byggnadens fasad ska utföras i obrännbart material i byggnadsklass A2-s1,d0 enligt BBR 

(Boverkets Byggregler). 

Genomförande 

Organisatoriska frågor 

Tidplan 

Planförslaget handläggs enligt reglerna för normalt planförfarande och enligt följande tidplan: 

 

Samråd  2015:4 

Granskning  2021:4 

Antagande  2023:2 

Laga kraft  2023:2 

Genomförandetid 

Genomförandetiden föreslås till 5 år från den dagen då detaljplanen vinner laga kraft. 

Ansvarsfördelning 

Exploatören ansvarar för genomförandet av kvartersmarken. Kommunen ansvarar för 

genomförandet av allmän platsmark. 

Huvudmannaskap 

Kommunen är huvudman för allmän platsmark. 

Avtal 

Ett köpeavtal som reglerar genomförande och ekonomi kommer att upprättas mellan 

kommunen och exploatören. 

Fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser 

Fastighetsägare 

Fastigheten Sandbäcken 3:1 är i kommunal ägo. 
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Fastighetskonsekvenser 

Del av allmän plats (torgyta) i kommunal ägo omvandlas till kvartersmark för bostäder. 

Lantmäteriåtgärder 

En ny fastighet bildas genom avstyckning för ianspråktagen kvartersmark. 

Ekonomiska frågor 

Detaljplanen bekostas av kommunen då det ligger i kommunens intresse att staden förtätas med 

ny bostadsbebyggelse. Planavgift kommer att tas ut i samband med bygglov. 

Tekniska frågor 

Grundläggning 

Val av grundläggningsmetod beror på djup till berg, en kompletterande grundundersökning ska 

genomföras innan startbesked kan ges. 

Ledningar 

Behov av ledningsomläggningar inom planområdet kan uppstå. Om ledningar behöver flyttas i 

samband med exploatering ska detta ske i samråd mellan exploatör och ledningshavare. 

Tunnel/passage 

Uppförs en tunnel genom huset behöver trygghetsskapande åtgärder vidtas som exempelvis, 

god belysning, övervakningskameror och åtgärder på väggar som porträtt eller konstverk. 

Särskild hänsyn under byggskede 

Det är av stor vikt att befintliga träd som ska bevaras skyddas under bygg- och 

anläggningsskedet. Detta gäller vid arbeten såväl ovan som under mark för att undvika skador på 

stam, krona och rotsystem. 

 

Stor försiktighet krävs för skyddande av befintliga ledningar i anslutning till planområdet under 

bygg- och anläggningsskede. 

Konsekvenser av planens genomförande 

Stadsmiljö 

Torgets kvalitéer och brister har analyserats i samband med medborgardialog (Torgprojekt 2012), 

allmän öppen arkitekttävling (2014) samt den pågående planprocessen. En avvägning har gjorts 

mot förtätningens positiva och negativa effekter i stort. Förtätning av Katrineholms stadskärna 

kan på många sätt bidra till en attraktiv och hållbar stad. Genom att förtäta i befintlig miljö 

utnyttjas redan befintlig infrastruktur i form av vägar, ledningsnät och service m.m. mer effektivt. 

Förtätning av staden bidrar även till ett ökat underlag för gång- och cykeltrafik, kollektivtrafik, 

verksamheter och handel. Katrineholm byggdes upp kring torget och järnvägen. Torget har alltid 

haft en funktion som handels- och mötesplats. På senare år har dessa funktioner avtagit vilket 

resulterat i ett förhållandevis öde torg utan liv och rörelse. Syftet med detaljplanen är att skapa 

förutsättningar för omgestaltning av torgytan samt tillkomst av en ny byggnad, vilket i sin tur 

skulle kunna bidra till ett mer aktivt folkliv i centrala Katrineholm. 

 

I och med planområdets centrala läge kommer ombyggnation av torget att påverka stadsbilden. 

Eftersom den tillkommande byggnaden väntas bli ett centralt landmärke i staden så har ett 

gediget arbete lagts ner på att hitta en passande utformning. Karaktären i området kommer att 

förändras i och med tillkommande byggnad. Torgytan, som idag är mycket öppen till sin karaktär, 

kommer att bli tydligare rumsligt definierat med en ny ”vägg” i norr och med ett attraktivt 

söderläge som resultat. De viktiga siktlinjerna mellan torg och järnvägsstation behålls öppna 
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öster och väster om ny byggnad samt genom inslag av ett inglasat entréplan med genomsikt. 

Den nya byggnaden kommer även att vara tydligt synbar från järnvägsstationen och 

förbipasserande tåg. 

 

Marken är sedan länge ianspråktagen. Strax norr om den plats där huset planeras uppföras har 

det tidigare stått två magasinsbyggnader, samt den idag befintliga arkaden. Nytillkommande 

byggnad tar mer yta i anspråk än den arkad som finns på platsen i dagsläget. De aktiviteter som 

genomförs på torget i dag (exempelvis Katrineholmsveckan, matmarknader och torghandel) 

kommer kunna genomföras även i fortsättningen. 

Skuggstudie  

En skuggstudie har upprättats för att visa hur nytillkommande byggnad på torget påverkar 

skuggor för omkringliggande befintlig bebyggelse och vice versa. Under sommaren står solen 

högt på himlen och skuggpåverkan blir mindre. Under vintertid står solen lågt, vilket innebär 

längre skuggor. Samma princip gäller för morgon, dag och kväll, med kortare skuggor dagtid och 

längre skuggor under morgon och kväll. 

 

Skuggstudien visar sammantaget att ingen större skuggpåverkan kommer att ske inom  

planområdet, varken för befintlig eller för nytillkommande byggnation. Nordöstra hörnet av kv 

Pionen får störst skuggpåverkan från nytillkommande byggnad på morgonen (kl 08.00) vår, 

sommar och höst. Nytillkommande byggnad på torget påverkas av skugga från kv Pionen under 

eftermiddag (16.00) höst, vinter och vår. 

 

 
Bilder från skuggstudien. 

 

Nytillkommande byggnad på torget får ett attraktivt söderläge med goda förutsättningar för 

etablering av uteserveringar och verksamheter i bottenplan. Störst skuggpåverkan ges totalt på 

den nytillkommande byggnadens norrsida, mot Fabriksgatan, där negativ inverkan av skuggor 

bedöms vara som minst. 

 

Efter skuggstudien utförts så har förslaget förändrats lite men byggrätten detaljplanen tillåter är 

nästan densamma. I den digitala modellen har det fastställts att den nya byggrätten som tillåts 

inte innebär en märkbar skillnad från den redan framtagna skuggstudien. De största skuggorna 

är fortsatt mot Fabriksgatan eftersom fasaden mot torget ligger i söderläge. 

Stadens attraktivitet 

När ej funktionella ytor fylls med innehåll och mening så ökar med stor sannolikhet stadens 

attraktivitet. Genom ny gestaltning förväntas torget få en tydligare rumslighet som bidrar till 

bättre förutsättningar för människor att mötas under olika former. Variation, utbud och nutid i 

harmoni med de kulturhistoriskt viktiga miljöerna i centrala Katrineholm, ses som viktiga faktorer 

för en ökad identitet, attraktivitet och tillväxt för staden. 
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Sociala konsekvenser 

Planen syftar till att skapa ett mer aktivt folkliv på torget och i centrala Katrineholm. Fler bostäder 

och verksamheter i de centrala delarna ökar flödet av människor vilket bidrar till ett rikare 

stadsliv och ökad trygghetskänsla i det offentliga rummet. Planen bidrar med kvalitativa centrala 

mötesplatser och uteliv för kommunens invånare och besökare. Funktionen som torg och 

mötesplats förväntas stärkas genom ombyggnation av torgytan. 

 

Viktigt är att torget blir tillgängligt och upplevs som tryggt av alla samhällsgrupper. Väl 

fungerande mötesplatser skapar förutsättningar för mångfald och integration. När människor 

möts skapas kreativitet och möjlighet till förståelse mellan olika individer och kulturer. En högre 

social hållbarhet kan därmed uppnås, vilket ligger som utgångspunkt för utformningen av torget. 

Allmän plats 

Ianspråktagandet av allmän plats (torg) för en ny byggnad med delvis privata ändamål kan 

innebära negativ påverkan på de som använder och vistas på ytan idag. Ny bebyggelse i befintlig 

stadsmiljö medför stor påverkan på människors livsmiljö vilket också kan skapa motsättningar 

mellan olika intressen. En grundförutsättning är dock att enskilda intressen vägs mot 

helhetsbilden och samhällsnyttan i stort. I dagsläget är torget en relativt outnyttjad yta utan 

någon tydlig roll eller funktion. Genom att skapa förutsättningar för en attraktiv målpunkt i 

stadskärnan väntas också stadens attraktivitet stärkas på sikt med tillväxt som resultat. Viktigt vid 

framtagande av detaljplan är att ianspråktagandet av allmän platsmark (torgyta) tydligt 

begränsas och att ytor för privata ändamål motiveras. 

Kulturmiljö 

Med föreslagen placering och utformning bedöms inte riksintresse för kulturmiljö påverkas 

negativt. Stor hänsyn har tagits till kulturhistoriska värden, dels genom framtagandet av ett 

grundligt underlag för kulturmiljö inför tävlingsprocessen, dels byggnadens relation till dess 

omgivning och helhetsmiljö som en viktig bedömningsfaktor. 

 

Gatstenen av svensk granit är en viktig del i torgets utformning, samtidigt så kan ett skydd 

begränsa möjligheter till en framtida utveckling av torget. Kulturvärdena skadas exempelvis inte 

om mindre delar av torget görs om till en grönyta, så länge en större del av torget fortsatt är 

belagd med gatsten av svensk granit. Historiskt sett har torget förändrats flertalet gånger, skulle 

de bli ett totalförbud att ta bort delar av gatstenen leder det till att en fortsatt förändring av 

torget försvåras. Därför blir skydd av gatsten ett trubbigt verktyg som kan begränsa framtida 

utveckling av stortorget. Samtidigt är det viktigt att belysa det kulturhistoriska värdet som 

gatstenen ger torget, därför bör större delen av gatstenen finnas kvar på platsen. 

 

Fontänen är en viktig del i hur torget uppfattas men att skydda placeringen av den skulle även 

det innebära en begräsning av torgets framtida utveckling. I samband med en byggnation av 

huset som föreslås av detaljplanen skulle fontänens placering hamna väldigt nära huset. Därför 

är det viktigt sett till hur platsen upplevs att fontänen ska kunna flyttas runt på stortorget för att 

anpassa placeringen till resten av torgrummet. Fontänen är kulturhistoriskt viktig för torget men 

att låsa placeringen av fontänen är även det ett trubbigt verktyg som kan begränsa framtida 

utveckling av torget.  

 

Platsen är inte skyddad i detaljplanen som gäller idag (0483-P88-31). Därför påverkas inte 

skyddet av kulturvärdena negativt av den nya detaljplanen. Nollalternativet skulle innebära 

samma skydd som den nya detaljplanen skulle ge platsen. Lindallén inom planområdet är 

skyddad enligt Miljöbalken 7 kap. 11 § 
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Trafik 

Ombyggnation av torget och dess centrala läge i staden kan innebära att byggprocessen blir mer 

komplicerad eftersom byggnationen ska ske samtidigt som stadsmiljön runtomkring ska fortsätta 

fungera. Detta kommer ge stor påverkan på bil- och kollektivtrafik längs med Fabriksgatan. 

Miljöpåverkan 

En behovsbedömning är gjord enligt checklista. Planens genomförande anses inte innebära 

någon betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med mark, vatten eller andra 

resurser. Således har ingen miljökonsekvensbeskrivning enl. 6 kap. 11 § MB upprättats. 

Behovsbedömningen har varit sänd för samråd med Länsstyrelsen som delar kommunens 

uppfattning. 

 

Riskbedömning buller och farligt gods har utretts separat som underlag för detaljplan. 

Tillgänglighet 

Det kommer finnas parkeringar för rörelsehindrade inom 25 meter från byggnaden. Dessa 

uppförs längs med Fabriksgatan. 

 

 

Källor 

Bullerkartläggning av Katrineholm tätort, 2013, Structor Akustik AB 

 

Byggnadsvård – Stortorget i Katrineholm, Kulturmiljöunderlag till arkitekttävling, 2014:2, Sörmlands 

museum 

 

Gång- och cykelplan – Katrineholms kommun, 2015, Katrineholms kommun 

 

Katrineholms stad – Riskanalys med avseende på järnvägstrafik, 2013, Structor Miljöteknik AB 

 

Riksintresse för kulturmiljövården – Katrineholm (D28), kunskapsunderlag, 2014, Länsstyrelsen 

Södermanland 

 

www.lanstrafiken.se 
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmän plats

Torg.TORG

Kvartersmark
Bostäder (ej i entreplan).B1

Centrum.C

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
Utformning av allmän plats

Balkong 1 Balkong och burspråk får kraga ut. Balkong måste uppföras minst 5
meter över markhöjd.

gc-väg1 Gång- och cykelväg

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Höjd på byggnadsverk

h1 Högsta totalhöjd är 19.5 meter
h2 Högsta totalhöjd är 19.5 meter. 45% av den totala ytan får ha en

totalhöjd på 21 meter och 20% får ha en totalhöjd på 23 meter.

Skydd mot störningar
Fasad får inte utföras i material med lägre brandklass än A2-S1, d0
Samtliga verksamheter och bostäder ska kunna utrymmas i en utrymningsväg som leder bort
från stambanan.
Friskluftsintag ska placeras på tak eller bort från spårområdet.
Byggnad ska uppföras i radonsäkert utförande
Byggnad ska utformas så gemensam eller enskild uteplats med högst 70 dB(A) maximalnivå
(frifältsvärde) kan anordnas i anslutning till bostäderna.
Byggnad ska utformas så att minst hälften av bonningsrummen i varje bostadslägenhet får
högst 55 dB(A) ekvivalent trafikbullernivå (frifältsvärde) utanför minst ett fönster.
Byggnad ska utformas så att trafikbullernivån inomhus i boningsrum inte överstiger 26 dB(A)
ekvivalent och 41 dB(A) maximal ljudnivå.
Byggnad ska uppföras så att vibrationerna i byggnaden normalt inte överstiger 0,3 mm/s
komfortvägd vibrationshastighet på grund av trafik.

Utformning
Minst 65 % av fasadmaterialet för entréplanet ska vara transparent eller utgöras av öppning för
passage mellan norra och södra sidan av byggnaden.
Entréplanets fasad ska utgöras av transparent material eller grönt glaserat tegel
Balkonger ska finnas på fasad mot söder. Balkonger eller burspråk tillåts ej kraga ut från fasad
mot norr
Fasad med undantag fönster och balkongdörr ska i huvuddrag utgöras av grönt glaserat tegel
och vit puts.
En passage som minst är 6 meter bred ska finnas mellan husets södra och norra sida. Den
ska uppföras minst 18 meter från västra samt östra fasaden. Passagen ska alltid vara
tillgänglig för allmänheten.

Utförande
Bostadsentréer skall placeras mot Fabriksgatan.
Entréer mot Fabriksgatan ska vara indragna från fasadliv.
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Inledning
Med en detaljplan reglerar kommunen hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen
ska se ut. Detaljplanen talar därför om vad man får och inte får göra för byggåtgärder inom
planområdet. En detaljplan visas som ett bestämt område på en plankarta. Till detaljplanekartan
hör en planbeskrivning, som förklarar planens syfte och innehåll och ibland ingår även andra
handlingar, till exempel en illustrationskarta eller enmiljökonsekvensbeskrivning.

Planprocessen
Planarbetet påbörjades efter den 2 maj 2011, därmed följer detaljplanenden nya Plan- och
bygglagen 2010:900 med de ändringar som trädde ikraft 2 januari 2015.

I detaljplanen ges en samlad bild av markanvändningenoch hur miljön är tänkt att förändras
eller bevaras. Under plansamrådet ges berörda möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.
Därefter sker en bearbetning av planförslaget som sedan ställs ut för granskning. Om
synpunkter lämnas, ska dessa redovisas och berörda underrättas innan planen antas. Efter
antagandet har ”ej tillgodosedda sakägare” möjlighet att överklaga detaljplanen innan den kan
vinna laga kraft.

Om inga yttranden emot planförslaget inkommer under plansamrådet kan granskningsskedet
uteslutas och planen tas istället upp till beslut om antagande i Bygg- och miljönämndeneller i
Kommunfullmäktige.

Denna detaljplan handläggs med normalt förfarande enligt Plan- och bygglag (2010:900).

Planhandlingar
 Plankarta
 Planbeskrivning (detta dokument)
 Behovsbedömning
 Fastighetsförteckning

Bilagor
 Trafikbuller- och vibrationsutredning för detaljplan, Stortorget, Katrineholm, Åkerlöf

Hallin Akustik, 2021-11-15.
 Rapport – Riskhänsyn i detaljplan, Stortorget, Katrineholms kommun, Tyréns, 2015-06-26.
 PM - Komplettering riskhänsyn i detaljplan, Stortorget, Katrineholms kommun, Tyréns,

2015-12-16.
 Riskhänsyn i detaljplan, Katrineholm - Revidering av tidigare riskutredning, Tyréns, 2022-

11-15.
 Mark- och grundvattenundersökning,Ramböll, 2016-09-28.
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 Grundundersökning,Stortorget, Arkaden, Katrineholms kommun, K-konsult, 1988-11-11.
 Stortorget i Katrineholm, Kulturmiljöunderlag till arkitekttävling, Sörmlands museum,

rapport 2014:2.
 Vinnande bidrag arkitekttävling ”Klädd till fest”, Kontoret arkitekter Malmö AB / Nyréns.
 Skuggstudie, tillhörande detaljplan för Stortorget, Katrineholms kommun, Katrineholms

kommun, 2015-08-17.

Planens syfte och huvuddrag

Bakgrund
Stortorget i Katrineholmhar under åren varit en plats i ständig förändring och dess funktion har
varierat från att ha varit en aktiv handelsplats, via parkeringsplats, till att idag vara en plats som
mest används under speciella tillställningar. Som ett led i utvecklingen av Stortorget har
invånarna i Katrineholms kommun varit inkopplade i arbetet med att ta fram ett nytt förslag för
utformning av torget. Under 2012 genomfördes ett projekt med att hitta nya funktioner för själva
torgytan för att skapa mer liv, gemenskap och rörelse i centrala Katrineholm. Projektet
resulterade i ett gestaltningsförslagmed nya funktioner och aktivitetsytor, med syfte att göra
torget mer intressant för invånare och besökare samt för att möjliggöra nya sätt att använda
torget. I detta förslag fanns även visionen om en byggnad som ramar in torget, skapar ett
tydligare offentligt rum och som även bidrar ytterligare till de kvaliteter som går att finna på
torget; såsom den varierade byggnadshistoriken och det centrala läget i Katrineholms stad.

Under 2014 genomfördes en arkitekttävlingmed syftet att få fram förslag på hur en byggnad,
som ska fungera som landmärke på Stortorget i Katrineholm, kan gestaltas. Den 25 april 2014 var
det tävlingsstart och vid tävlingens avslut 11 juli hade totalt 135 tävlingsbidrag inkommit.
Vinnande bidrag blev ”Klädd till fest” av Kontoret ArkitekterMalmö AB. Det visade sig att förslaget
var för kostsamt att genomföra. 2021 kom en exploatör in med ett förslag på byggnad på torget
och planarbetet togs upp igen.

Syfte
Syftet med att ta fram en ny detaljplan för Stortorget i Katrineholm, del av fastigheten
Sandbäcken 3:1, är att skapa förutsättningar för en ny karaktär och aktivt folkliv på torget. Detta
uppnås genom omgestaltning av torgytan samt uppförandet av en ny byggnad längs med torgets
norra sida.

Plandata

Läge och areal
Planområdet ligger i centrala Katrineholm, i direkt anslutning till huvudstråk för handel och
resecentrum.Området omfattar 8300 m2 och begränsas av Fabriksgatan i norr samt befintlig
bebyggelse i östlig, västlig och sydlig riktning.

Markägoförhållanden
Fastigheten Sandbäcken 3:1 är i kommunal ägo.
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Planområdets läge i centrala Katrineholm.

Tidigare ställningstaganden

Kommunala beslut
Byggnadsnämndenbeslutade den 10 december 2013 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningeni
uppdrag att upprätta en detaljplan för Stortorget, Katrineholms kommun, i syfte att tillskapa
möjligheter för ett torg med aktivt folkliv och en ny byggnad längs med Fabriksgatan.

Arkitekttävling
Under 2014 genomfördes en arkitekttävlingmed syftet att få fram förslag på hur en byggnad,
som ska fungera som landmärke på Stortorget i Katrineholm, kan gestaltas. Den 25 april 2014 var
det tävlingsstart och vid tävlingens avslut 11 juli hade totalt 135 tävlingsbidrag inkommit.
Vinnande bidrag blev ”Klädd till fest” av Kontoret ArkitekterMalmö AB.

Översiktsplan
Planområdet omfattas av Översiktsplan 2030, Katrineholms kommun – del staden, antagen 17
november 2014. Detaljplanen är förenlig med översiktsplanens intentioner.

Att förtäta i de centrala delarna av Katrineholm stämmer väl överensmed strategierna i
Översiktsplan 2030, Katrineholms kommun – del staden. Katrineholm ska vara den blandade och
attraktiva staden där komplettering av bebyggelse sker i befintlig bebyggdmiljö med hänsyn till
stadens historia. Det är en stad för alla där det offentliga rummet ska utvecklas så att alla kan
vistas där på lika villkor. I markanvändningskarta till Översiktsplan 2030 ingår Stortorget i område
för tät stadsbebyggelse där förtätning kan ske.

Detaljplan
För planområdet gäller idag en detaljplan antagen 28 mars 1988, samt en detaljplan antagen 24
oktober 1994. Detaljplanen från 1988 anger användning ”Torg”, ”Arkad” och ”Kiosk” inom det
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aktuella planområdet. Detaljplan från 1994 anger användning ”Torg med ramp” inom del med
befintlig tunnel under spårområdet.

Riksintresse
Planområdet omfattas av riksintresse för kulturmiljövården,D28 Katrineholm. Planförslagets
påverkan på riksintresset, kulturmiljön och stadsbildenbeskrivs närmare i denna
planbeskrivning.Planområdet gränsar till riksintresse för kommunikationer – järnväg.

Behovsbedömningav planensmiljöpåverkan
En behovsbedömning är gjord enligt checklista. Planens genomförande anses inte innebära
någon betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningenmedmark, vatten eller andra
resurser. Således kommer ingenmiljökonsekvensbeskrivningenl. 6 kap. 11 § MB att skapas.
Denna bedömning grundas på att några negativa konsekvenser av planförslaget på miljön inte
kunnat påträffas. Behovsbedömningenhar varit sänd för samråd med Länsstyrelsen som delar
kommunens uppfattning.

Länsstyrelsen vill dock framföra följande aspekter inför det fortsatta planarbetet:
 Planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljövårdenKatrineholm (D28) samt att

området gränsar till riksintresse för kommunikationer – järnväg. I det fortsatta
planarbetet ska kommunen visa hur detaljplanen tillgodoser dessa riksintressen.

 Utifrån föreslagenmarkanvändning bedömer Länsstyrelsen att avståndet till järnvägen
inte utgör ett tillräckligt skydd vid en olycka med farligt gods. Länsstyrelsen ser att
åtgärder behövs för att i första hand minska konsekvensen vid en olycka. Kommunen bör
göra en riskanalys för att klara ut vilka åtgärder som behövs.

 I området utanför föreslaget planområde har det förekommit verksamheter som
hanterat bl.a. lösningsmedel, oljor och färger. Det finns uppgifter i EBH-stödet om att
även trikloretylen (TRI) eventuellt har använts. Om planförslaget avser att tillåta bostäder
eller uppmuntrar till annan vistelse där markanvändningen ska hålla krav för känslig
markanvändning, så behöver den eventuella föroreningssituationen för ämnen som kan
ha spridits från intilliggande verksamheter utredas.

 Länsstyrelsendelar kommunens uppfattning att en bullerutredningbör genomföras.

Förenlighetmed miljöbalken
Detaljplanenbedöms vara förenlig medmiljöbalkens grundläggande bestämmelser för
hushållningmed mark- och vattenområden.Miljökvalitetsnormerbedöms inte överskridas inom
planområdet.

Förutsättningar

Torgets historik
Stortorget var ursprungligen en yta som tillhörde järnvägsområdet och blev en plats där
torghandel uppstod på naturlig väg. Torget finns inte markerat på en karta förrän 1891 och att
detta var en oplanerad yta bekräftas av att man 1884 plöjde upp hela platsen, dikade och
besådde denmed gräs.

Av den tidigaste bebyggelsen runt torget finns ingenting kvar. Däremot finns flertalet byggnader
från 1900-talets början. Den södra sidans jugendbyggnaderoch kanske i synnerhet byggnaden
Framtiden, vars första etapp var färdig 1917, indikerar platsens statusförändring från att ha varit
enbart en handelsplats till att bli stadens huvudtorg. Under 1900-talets början stod även två
magasinsbyggnader strax norr om torget.
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Torghandel på 1930-talet med byggnaden Framtiden i bakgrunden. Bild: Katrineholms kommunarkiv.

Under 1950-talet upptogs torgets norra del av en busstation. Köpmangatan som löper längs
torgets södra sida var dessutom trafikerad. Samtidigt som det var mer liv och rörelse på torget i
äldre tider, så var planerarnas ambition att stadens centrum inte skulle inrymma några bostäder
utan endast butiker, lokaler och kontor.

Under 1980-talet gjorde nya planeringsideal sig gällande och den omgestaltning som torget
fortfarande genomgår har sin början i 1980-talets vilja att få mer liv i centrum och på torget.
Under 1980-talet togs flera grepp i syfte att göra torget till en mer attraktiv plats. Köpmangatan
som löper längs torgets södra sida och denmot öster anslutande Strömplan gjordes trafikfria. Ett
kvarter i torgets västra ände, kallat Raggarbacken, revs och nuvarande byggnad på torgets västra
kortsida uppfördes 1990. 1996 var gångtunneln under järnvägen färdig och den tidigare
gångbron som funnits i olika former sedan sekelskiftet revs slutgiltigt.

Torget har genomgått ett antal skepnader under årens lopp. Idag har torget en tämligen stor,
öppen yta, som i mångt och mycket är resultatet av 1980-talets planeringsambitioner.

Torget idag
Rumslig struktur
Stortorget i Katrineholmhar ett dominerande centralt läge vid den södra sidan av järnvägen.
Torget är rektangulärt till sin form och öppnar upp sig mot norr där det angränsar till
Fabriksgatan och järnvägsområdet. I sydlig, västlig och östlig riktning är torget slutet och inramat
av bebyggelse.Mot söder finns öppningar i torgets båda hörn längs med Köpmangatan. Torgets
sydöstra hörn vetter mot Strömplan, en cirkelformad plats från vilken Köpmangatan och
Hantverkargatan grenar sig. Det sydvästra hörnet vetter mot en vinkelrät gatukorsning,
Köpmangatan/Drottninggatan. I torgets förlängning i östlig riktning tar handel vid och i västlig
riktning bebyggelse av industriell karaktär.
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På torgets norrsida står en öppen arkad som är tänkt att förena torgplatsenmed den
intilliggandebusstationen norr om planområdet. Arkaden bidrar även till att rumsligt definiera
torgytan.

Användning
Stortorget i Katrineholm används i dagsläget till torgändamål, med viss förekomst av torghandel
på en begränsad yta. Under begränsade tidsperioder varje år tas torgytan i anspråk för diverse
aktiviteter så som Katrineholmsveckan,matmarknad, torghandel etc.

Torgets norra del med siktlinjermot järnvägsområdet.

Torget i östlig riktningmed fontän omgiven av stenmurar.
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Rumsbildandestenmurar i torgets centrala del.

Tunnel under järnvägenmed bred gång- och cykelbana.

Mark och vegetation
Höjdskillnader
I den östra delen av planområdet förekommer en markant marknivåskillnad vid befintlig
tunnelnedfart, i nord-sydlig riktning under järnvägen. Västra sidan av tunnelnedfartenär utförd i
gradäng uppmot torgytan med en separat trappavsats närmast arkaden och Fabriksgatan. Östra
sidan av tunnelnedfartenbildar en vägg med enmindre trappavsats upp mot Framtidenhuset.
Utöver tunnelnedfarten förekommer inga marknivåskillnader av betydelse inom planområdet.

Markbeläggning
Torgets stenläggning är av bågsättningstypmed gatsten av svensk granit.
Stortorgets stora ytor av gatsten utgör en kulturhistorisk, estetisk och materialmässig resurs
vilket bör tas i beaktning vid framtida omgestaltning.
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Fontän
Fontänen på Stortorget är karaktärsskapande för platsen som den ser ut idag och tillkom
troligtvis under 1920–1930-talet. Utformning för fontänen är kvadratisk med rundade hörn med
ett utförande i bearbetad granit. Fontänen döljs i dagsläget av senare tillkomna stenmurar.
Kommunen har egna vattenledningar/dagvattenledningartill fontän och vattenautomat.

Vegetation
Torgytans strikt rektangulära form förstärks och ramas in av trädrader längsmed Köpmangatan,
torgets kortsidor och arkaden samt vegetation (buskage, planteringar och träd) längs med
järnvägstunneln. Befintlig växtlighet finns även i anslutning till fontänenmed omgivande
stenmurar i form av träd, buskage samt planteringar.

Belysning
Belysningsstolparfinns längsmed Köpmangatans gångbana, i anslutning till gång- och
cykeltunnel under spårområdet samt i övrigt till synes ostrukturerat placerade utmed torgytan.
Kommunen ansvarar för befintliga belysningsledningar inom planområdet.

Befintlig bebyggelse
Ett tydligt karaktärsdrag för torget är bebyggelsens spridning i formspråk och tillkomsttid. Alla
byggnader är representanter för sin samtid och berättar om rådande samhällsideal,
arkitekturströmningar och teknisk byggnadsutveckling. Byggnadsvariationen skapar en
intressant och dynamisk miljö som bär stora upplevelsekvaliteter.Trots brokigheten finns flera
gemensammadrag och spännande visuella komponenter hos husen. Byggnaderna definieras av
de synliga brandgavlarna, fasaddetaljer, element och kulörer bidrar till att artikulera varje hus.
Gemensamt för husen är en omsorg om detaljerna som trots mindre förändringar fortfarande är
tydligt avläsbara.

Torgets södra sida kantas av en varierad, på gränsen till brokig, och karaktärsskapande
bebyggelse.Husraden längs med Köpmangatan, Kv Humlen 1, Kv Näckrosen 7, 8, 9, 10, 12 och
15, kan närmast ses som ett signalement för torget med dess brokiga taknockssiluett.

Kv Näckrosen 15, 12 och 10 längs med Köpmangatan.
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Kv Näckrosen 15, 12, 10 och 9 med torget i förgrunden.

Byggnaden på torgets östra sida kallad ”Framtiden” är uppförd i två etappermed början 1912
och färdigställande 14 år senare. Den u-formade byggnadskroppen är uppförd i historiserande
robust stil, med drag av herrgårdsbarock och nationalromantik. Byggnaden svarar mot det tidiga
1900-talets stigande behov av såväl bostäder som butiker och kontor. Byggnaden tar upp ett helt
kvarter och förmedlar med sin terrass och butiksbottenvåning en stark urban karaktär.

Framtidenhuset.
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Kv Pionen 4.

Kvarteret Pionen, väster om utpekat planområde, byggdes år 1990 på platsen som tidigare
kallats Raggarbacken. Byggnaden i återhållsam postmodernistisk stil är det senaste tillskottet
runt torget. Kvarteret Pionen är i sin helhet ett diskret men samtidigt gediget hus, väl anpassat till
platsen och övrig bebyggelse.

På torgets norrsida står en arkad, byggd 1989, på den plats där en ny byggnad är tänkt att
uppföras. Arkadbyggnaden, som är postmodern till sin utformning, för med sitt välvda plåttak
tankarna till en tågvagn. Den öppna konstruktionen är tänkt att förena torgplatsenmed den
intilliggandebusstationen.

I anslutning till torgets nordvästra hörn ligger det gamla godsmagasinet som idag är platsens
äldsta byggnad, uppförd någon gång mellan 1870–1890-talet. Byggnadens form visar på en
konstruktion som var lämpad för sitt ändamål och vittnar om järnvägens betydelse för
godstransporten och sannolikt om stadens omfattande industriproduktion. Byggnadenmed sin
rödfärgade fasadpanel bidrar till en intressant kontrastverkan i förhållande till torgets i övrigt
påkostade stenstads-bebyggelse.
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Arkadenpå torgets norrsida.

Siktlinjemellan Pionen 4 och arkadenmot godsmagasinet.

Mer utförlig information om byggnaderna och miljöerna som omger Stortorget återfinns i
rapporten ”Stortorget i Katrineholm – Kulturmiljöunderlag till arkitekttävling”, Sörmlands
museum, 2014:02.

Service
Planområdet ligger i direkt anslutning till Katrineholms centrummed både kommersiell och
offentlig service.
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Gator och trafik
Gång- och cykel
Stortorget, med anslutande delar av Köpmangatan, Drottninggatan och Hantverkargatan, utgör
gågator i Katrineholms centrum. Det innebär att fordon med rätt att köra på gågata, samt
cyklister, endast får köra i gångfart och att företräde ska lämnas för gångtrafikanter.
Trafikmätning har utförts för korsningen vid Köpmangatan/Drottninggatan (gågata) under 2013
och visar att drygt 100 fordon per dygn trafikerar gågatan.

Resultat trafikmätning för korsningen vid Köpmangatan/Drottninggatan(gågata).

Enligt gång- och cykelplan för Katrineholms kommun så pekas Köpmangatan, med anslutning till
Drottninggatan, Hantverkargatan, Carl Fredrikssons gränd samt stråket mellan spårområdets
södra och norra sida under järnvägstunneln, ut som huvudnät för gång- och cykeltrafik i centrala
Katrineholm. Detta nät utgörs främst av befintliga gång- och cykelvägar och ställer krav på hög
standard, god framkomlighet och tydlig vägvisning. Skyltning för cykel över torget, längs med
Köpmangatan, har i dagsläget tagits bort på grund av alltför höga hastigheter.

Område för gågata i centrala Katrineholm (gul markering).

Mätpunkt/Veckodag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
Köpmangatan/
Drottninggatan

- 132 110 122 98 - -
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Huvudnät för gång- och cykeltrafik (gul streckad linje).

Biltrafik
Fabriksgatan går parallellt med torgets norra del i öst/västlig riktning och avskiljer torgytan från
resecentrumoch järnvägsområdet. Fabriksgatan är förhållandevis vältrafikerad för tillgänglighet
till resecentrum (busstrafik), parkering i anslutning till område för kollektivtrafik (tåg), parkering i
anslutning till område för handel i centrum, samt som genomfartsled i öst/västlig riktning genom
Katrineholms centrum.

Trafikmätning har utförts för Fabriksgatan under 2013, med mätpunkt precis norr om befintlig
torgyta:

Resultat trafikmätning för Fabriksgatan,utförd 2013.

Mätning har utförts i både östlig och västlig riktning och visar drygt 4000 fordon per dygn i
respektive riktning. Vardagsdygnsmedel på Fabriksgatan är 8573 fordon per dygn i mätningen.
Beroende på när mätningen utfördes under 2013 är det plus/minus 5–10%
årsvardagsmedeldygnstrafik (ÅVDT). Slutsatsen från mätningen är att Fabriksgatan, i direkt
anslutning till planområdet, är relativt vältrafikerad.

Gällande hastighet i centrala Katrineholm är 40 km/h. Fabriksgatan är skyltad rekommenderad
hastighet 30 km/h och är försedd med upphöjda övergångsställen för att hålla nere
hastigheternapå raksträckan.

Mätpunkt/Veckodag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
Fabriksgatan
västlig riktning

- 4156 4041 4146 4607 - -

Fabriksgatan
östlig riktning

- 4237 4024 4275 4806 - -
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Planområdet ligger i ett utsatt läge nära bilväg och resecentrummed risk för vägtrafikbuller.
Buller kopplat till spår- och vägtrafik utreds separat och presenterasmer utförligt under avsnitt
Buller (sid. 28).

Parkering
I dagsläget finns inga möjligheter till parkering inom utpekat planområde (torget).

Norr och öster om planområdet finns större parkeringsytor i anslutning till resecentrumsamt
område för centrumhandel. I centrala Katrineholm finns det totalt ca 1200 parkerings-platser
under dagtid. Inom 300 meter från planområdet finns kommunens parkeringshus Loket som
erbjuder 237 bilplatsermed obegränsad parkeringstid. Enligt Kommunens parkeringsstrategi så
används flexibel parkeringsnorm vid nyexploatering. Parkeringstalet anger ett minsta antal
parkeringsplatser som krävs för att få bygga på platsen och det bestäms utifrån exploateringens
förutsättningar och behov. Parkeringsnorm vid nyexploateringmed flerbostadshus i centrala
Katrineholm ligger vanligtvis på ca 0,7–0,8 bilplatser per lägenhet.

Kollektivtrafik
Planområdet ligger i direkt anslutning till Katrineholms Resecentrumoch Järnvägsstation, med
tillgänglighet till både tåg- och busstrafik. Enligt Översiktsplan 2030 – del staden ska en tätare och
högre bebyggelse, i närhet av Katrineholm centrum, eftersträvas för att bidra till att utveckla
stadskärnan. Bostäder i ett centralt läge bidrar till ett större utbud för kollektivtrafikenoch det
stationsnära läget är optimalt för pendlare.

Enligt översiktsplanen ska också kollektivtrafikenprioriteras i förhållande till biltrafiken i staden. I
särskilda konfliktområden där konflikter mellan trafikslagen finns idag, bland annat vid
Resecentrum, kan ytterligare prioriteringar göras, till exempelmed egen fil för buss. Kommunen
planerar att bygga om resecentrum inom en nära framtid, vilket har tagits med i beaktande vid
utformning av det nytillkomna huset.

Tåg- och busstrafik har en stor inverkan på bullersituationen för den nya bebyggelsenpå
Stortorget. Buller kopplat till väg- och spårtrafik utreds separat och presenterasmer utförligt
under avsnitt Buller (sid. 28).

Tågtrafik
Planområdet angränsar till riksintresse för kommunikationer - järnväg. Förbi Stortorgets norra
del leder östra och södra Stambananmed tillhörande resecentrumpå spårområdets norra sida.
Båda banorna är av internationell betydelse och mycket viktiga för person- och godstrafik.
Pendlingsmöjligheternai centrala Katrineholm kopplat till tågtrafik är mycket goda.

Busstrafik
Stadstrafikens bussar samt landsbygdsbussar har hållplatser vid Resecentrum. Detta innefattar
cirka 18 olika busslinjer som i dagsläget utgör en förhållandevis stor andel tung trafik på
Fabriksgatan. Ett antal busslinjer har dessutom angöring vid befintlig parkeringsficka längs med
Stortorgets norra sida, parallellt med arkaden.

Järnvägen
Södra och östra Stambananmöts i Katrineholmoch sträcker sig genom stadens centrala delar.
På stambanan transporteras persontåg, godståg och godståg med farligt gods. På järnvägen
förbi tätorten i Katrineholm löper ett dubbelspår både för västra och södra stambanan.
Hastigheten varierar beroende på typ av tåg. Hastigheten är mellan 50–200 km/h för persontåg
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och 135–230 km/h för godståg. De tåg som stannar i Katrineholm har en inbromsningssträcka på
cirka 2 km vilket gör att hastigheten för en del tåg är lägre än normal hastighet.

Järnvägen och de transporter som sker på den kan utgöra risk för störning för de människor som
vistas och bor i närheten. Vid normal drift bedöms störningarna huvudsakligenbestå av buller
och vibrationer. Vid en eventuell olycka, exempelvis en urspårningmed brand i ett fordon som
följd, bedöms dock störningarna kunna bli betydligt allvarligare. För att få en bild av den
påverkan som järnvägen har på nybyggnation på Stortorget, så utreds risk och buller kopplat till
spårtrafik separat och presenterasmer utförligt under avsnitt Buller (sid. 28) och Hälsa och
Säkerhet (sid. 33).

Kulturmiljö
Riksintresse
Planområdet omfattas av riksintresse för kulturmiljövården,D28 Katrineholm. Enligt 3 kap 6 § i
MB, Miljöbalken (1998:808), skall områden som är av riksintresse för kulturmiljövården skyddas
mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. Stortorget nämns i områdets
värdetext som ett viktigt uttryck för riksintresset.

Motivering av riksintresset (D28):
 Stadsmiljö som tydligt speglar järnvägsbyggandet som samhällsbildande faktor och där

utvecklingsstrategiernafrån ren landsbygd till modern stad är läsbara.
 Uttryck för riksintresset: Stadsplan och bebyggelse vid järnvägsstationen, järnvägen och

stortorget.

För detaljplanen relevantamål för att tillgodose riksintresset:
 Grundläggande stadsplanestrukturer från etablerings- och blomstringstidenska

bibehållasmen kan kompletteras om kulturhistoriska värden beaktas.
 Centrala kommunala funktioner bör ligga kvar i samhället och handel i centrum ska ges

förutsättningar att leva vidare.
 Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse underhålls kontinuerligt så att människor kan bo

kvar och nyttja denna.
 Järnvägstrafik genom samhället vidmakthålls.
 Trädalléer vårdas och bibehålls.

Kulturmiljöunderlagtill arkitekttävling
I samband med utlysning av arkitekttävling togs ett kulturmiljöunderlag fram för torget. Syftet
med detta kulturmiljöunderlagvar att tillhandahålla ett material till tävlingens deltagare, för att
skapa en förståelse för torget, dess signalement och kulturhistoriskt värde.

Följande lyfts upp i programmet som värdeskapande komponenter för Stortorget:
 Torgets historik
 Torgets byggnader
 Siktlinjer
 Tunneln
 Fontän
 Markbeläggning
 Kontaktenmed järnvägsområdet

Sammanfattande synpunkter för torget och det nya huset:
 Torget samt bebyggelsenoch miljön runt torget besitter stora kulturhistoriska värden.
 Torgplatsen ger historiska dimensioner och berättar om stadens utveckling.
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 Torget är en miljömed stora visuella kvaliteter som är identitetsskapande,rumsbildande
och förmedlar ett starkt upplevelsevärde.

 Torget har en stark urban karaktär.
 En ny byggnad på torget behöver inte utgöra något hot mot det befintliga torgets

kulturmiljö då platsen har ändrats flera gånger under årets lopp och byggnader har stått
på torget tidigare.

 En ny byggnad på torget kan resultera i att siktlinjer och kontaktenmed järnvägsområdet
går förlorad, vilket skulle kunna påverka riksintressets värde negativt.

 Bebyggelsenhar olika karaktär men ger som helhet ett harmoniskt intryck. Här ryms, de i
riksintresset beskrivna, förändringsstadierna.

 Höga kvaliteter hos torgytan med fontän och gatustensbeläggning.

Fornlämningar
Det finns ingen känd fornlämning eller något fornfynd inom planområdet. Eventuella lämningar
inom planområdet har sannolikt skadats så kraftigt att dokumentation av dessa inte skulle tillföra
någon värdefull kunskap. Omman vid grävning eller annat arbete påträffar fornlämning så
föreligger anmälningsplikt enligt kulturminneslagen.

Förorenadmark
En mark- och grundvattenundersökninghar genomförts på Stortorget under hösten 2016 för att
undersöka föroreningssituationen i området. Analysresultatet visar att inga föroreningshalter
över riktvärden har identifierats i jord, grundvatten eller porgasmätningar. Med hänsyn till
resultatet från uttagna prover bedöms föroreningar på Stortorget ej förorsaka oacceptabla risker
med avseende på människors hälsa eller miljö. Kadmium och krom förekom över nivå för mindre
än ringa risk i ett jordprov och detta ska beaktas vid eventuellt schakt av massorna.

Geotekniska förutsättningar
Någon geoteknisk undersökning av områdets grundförhållanden har inte genomförts i samband
med framtagande av aktuell detaljplan.Markundersökning finns tillgänglig, utförd 1988, i
sambandmed uppförandet av befintlig arkad. Enligt utlåtande består marken av fyllning på silt,
tillåtenmedelgrundpåkänningkan sättas till 50 kPa och vatten har noterats ca 2,5 m under ytan.
Fastare jordarter påträffades 2–3 meter undermarknivå och ingen risk för ras eller skred
föreligger.

Markradon
Normalrisk för radon föreligger.

Förändringar

Ny utformning av Stortorget
Som ett led i utvecklingen av centrala Katrineholmhar kommunens invånare varit inkopplade i
arbetetmed att ta fram ett nytt förslag till utformning av Stortorget. Under 2012 genomfördes ett
projekt med syfte att hitta nya funktioner för torgytan, för att i förlängningen skapa
förutsättningar för mer liv, rörelse och gemenskap i centrala Katrineholm. Projektet resulterade i
gestaltningsförslaget som visas i bilden på nästa sida, framtaget av SWECO, som bygger på idén
att aktivera torgets ytterkanter med sociala aktiviteter och lämnamitten öppen för spontana
händelser. På så vis får torget ett upplägg motsatt hur det är idag, där torgets mittzon sluter sig
mot ett händelsefattigt yttre.

Förslaget är förankrat i och förstärker torgets och omgivningens befintligt strikta struktur. En
viktig faktor för att aktivera torget är dock att åstadkomma diagonalrörelser så att folk leds in
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över torget och inte bara passerar utmed Köpmangatan. Gestaltningsförslaget visar sluttande
gräsytor med sittmöjligheter längs med Köpmangatan, en liten lund/träddunge i torgets västra
del samt en vattenspegelmed utrymme för lek centralt på torget. Den befintliga arkaden som i
dagsläget löper parallellt med Fabriksgatan har enligt förslaget fått en ny placering parallellt med
nedgångenmot järnvägstunneln.

Swecos förslag på hur Stortorget kan tänkas utformas. Bild:Sweco.

Torg (TORG)
Bestämmelse för torg medger gång- och cykeltrafik, torghandel, tillfälliga serveringar och publika
verksamheter. Parkering får ej förekomma. I övrigt styr inte detaljplanen specifik utformning av
torgytan. Viktigt vid utveckling av torget är att det finns utrymme för sociala funktioner, som
skapar förutsättningar för ett aktivt, tryggt och säkert torg med utrymme för liv, rörelse och
gemenskap.

Vid ny utformning av torgytan bör hänsyn tas till de höga kvaliteter som fontän och
markbeläggning utgör.

Förslag till ny placering av arkad är inte aktuellt vid ny utformning av Stortorget och därför införs
ingen byggrätt för denna i plankarta.

Ny byggnad på torget
I det gestaltningsförslag som togs fram av Sweco för Stortorget fanns även visionen om en
byggnad som ramar in torget och skapar ett tydligare offentligt rum. Byggnaden skulle bidra
ytterligare till att lyfta fram de kvaliteter som går att finna på torget, såsom den varierade
byggnadshistorikenoch det centrala läget i Katrineholm. Under 2014 genomfördes en
arkitekttävlingmed syftet att få fram förslag på hur en byggnad, som ska fungera som landmärke
på Stortorget i Katrineholm, kan gestaltas. Vinnande bidrag i arkitekttävlingenblev förslaget
”Klädd till fest” av Kontoret Arkitekter AB. Byggnaden ger intrycket av att vara ett ”stort litet hus”,
med utrymme för ca 28 lägenheter samt utrymme för verksamhetslokaler i bottenplan.
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Vinnande bidrag i arkitekttävlingen,förslaget "Klädd till fest". Bild: Kontoret ArkitekterMalmö AB.

Det vinnande förslaget ”Klädd till fest” har visat sig vara ett ekonomiskt kostsamt projekt att
genomföra. Förslaget ”Klädd till fest” möjliggjorde för 28 stycken lägenheter,
centrumverksamheter i bottenplan och en stor inglasad vinterträdgård som skulle sträcka sig
från entréplanet till byggnadens tak. En omgestaltning av huset har krävts för att kunna
möjliggöra en byggnad på torget. Den nya byggnaden har utformats utifrån sammamål, syfte
och kriterier som arkitekttävlingen. Byggnadens syfte och mål är fortfarande att det ska bli ett
landmärke och passa in i det förslag på torg som SWECO tog fram 2013 och bidra till en känsla av
ökad gemenskap på den offentliga platsen. Utöver kriterierna så ska byggnaden ta hänsyn till
riksintresset för kulturmiljön (Läs avsnittet om kulturmiljö). I listan nedan redovisas kommunens
kriterier som byggnaden ska uppfylla:

 Bottenvåning ska inrymma handels- och restaurangverksamheter.
 Byggnaden ska i övrigt innehålla bostäder och lokaler för verksamheter som bidrar till

torglivet.
 Bostäder i byggnaden ska främst vara tvåor på maximalt 65 kvadratmeter och treor på

maximalt 73 kvadratmeter. Eventuellt kan en till två lägenheter utformas som fyror på
maximalt 90 kvadratmeter.

 Byggnadens produktionskostnad per kvadratmeter BOA/LOA får inte överstiga 24 000 kr
exklusivemoms.

 Byggnaden ska följa gällande normer för buller.
 Parkering ska ej finnas i eller runt byggnaden.
 Tekniska utrymmen och lägenhetsförvaring i mindre skala ska finnas i källarplan eller

annan redovisad lösning.
 Byggnaden ska vara landmärkesbildande för Katrineholms stad.

Bostäder och centrum (B1C)
Inom planområdet skapas möjligheter att uppföra ett flerbostadshusmed ca 40 lägenheter.
Byggnaden är tänkt att utgöra ett landmärke och ska bidra till en stadsmässig karaktär som
skapar förutsättningar för mer liv och rörelse i centrala Katrineholm. För att bevara befintlig
torgyta i så stor utsträckning sommöjligt så begränsas den nya byggnaden till planområdets
norra del. Lokaler för centrumverksamhet, butiks- restaurang- och verksamhetslokalermed
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tillhörande utrymmen, ska finnas i bottenplan och får inrymmas i övriga våningsplan. Detta för
att skapa förutsättningar för liv och rörelse på torget. Bostäder får ej inrymmas i bottenplan då
detta kopplas samman med torgets sociala funktion. På plan två till fem kan bostäder finnas och
centrumverksamheterkan tillåtas. Det finnsmöjlighet att ordna en gemensam takterrass till
både bostäderna och verksamheterna.

Bostadsentréer ska ordnas mot Fabriksgatan. Entréer mot Fabriksgatan ska vara indragna från
fasad för att inte dörr ska öppnas i gång- och cykelbanan utanför. Samtliga verksamheter och
bostäder ska ha möjlighet att utrymma bort från Stambanan. Byggnadens sociala delar öppnar
sig mot torget med uteserveringar och balkonger i söderläge. Balkonger ska anordnas mot
byggnadens södra sida med anledning av de höga bullernivåerna från väg- och spårtrafiken i
norr. Det hindrar dock inte att balkonger även uppförs mot spårområdet.

Kulturmiljö
Planområdet är beläget inom område för riksintresse för kulturmiljö. Därför är det viktigt att
byggnadens utformning passar in i riksintresset. I plankartan finns det flera bestämmelser som
bidrar till att byggnaden kommer att passa in i riksintresset.

Siktlinjer
En viktig del av riksintresset är kontaktenmellan torget och resecentrum.Kontakten kommer att
behållas genom framförallt tre bestämmelser i plankartan. Den första bestämmelsenhandlar om
byggnadens placering på torget. Byggnadens placeringmöjliggör för fortsatt goda siktlinjer vid
dess östra och västra fasad. En passage ska uppföras mellan söder (torget) och norr
(resecentrum). Passagenmåste placerasminst 18 meter från östra respektive västra fasaden för
att få en koppling i mitten av byggnaden, den ska även vara minst 6 meter bred. Utan passagen
riskerar byggnaden uppfattas som en mur. Passagen bidrar bådemed en siktlinje där man kan
se resecentrum från torget men den kopplar även fysiskt ihop torget och resecentrum.

Till sist finns det även en bestämmelse som reglerar att minst 65% av fasadmaterialet för
entréplanet ska vara transparent eller utgöras av öppning för passage mellan norra och södra
sidan av byggnaden. Karm, båge och bleck tillhörande det transparanta materialet räknas som
del av det transparanta materialet. De stora partierna av transparant material i entréplan skapar
kontakt och genomsikt mellan torget och resecentrum.

Fasad
Hur fasaden upplevs är en viktig del sett till byggnadens påverkan på riksintresset.Materialet på
bottenvåningenska utföras med antingen grönt glaserat tegel eller ett transparant material
såsom fönster. Materialet på fasaden ovanför entréplan ska antingen vara grönt glaserat tegel
eller vit puts. Teglet är en central del av byggnaden, och med glaserat tegel menas riktigt tegel
med en glaserad yta. Den gröna färgen ska vara liknande NCS S5540-G20Y, och eftersom teglet
är glaserat så kan färgen skilja sig åt beroende på ljus och vinkel. Exempelvis kan den tidigare
nämnda NCS-koden också uppfattas som NCS S 7020-G10Y och 6020-G10Y. Teglet ska vara grönt
och NCS-koderna som är nämnda är riktlinjer på hur det ska se ut, se bild på nästa sida.
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Grönt glaserat tegel i NCS S5540-G20Y

Exempelbild på sockeln. Grönt glaserat tegel i liknandenyans.

En viktig del av riksintresset är dess koppling till stenstaden. Tydliga delar i stenstaden är både
tegel och putsade fasader. I Katrineholm finns det ett flertal exempel på detta, både byggnader
med tegel och putsad fasad. Fastigheten Ringblomman 4 består i huvuddel av grönt glaserat
tegel och omkring stationsområdet finns det exempel på byggnadermed en vit putsad fasad.

Grönt glaserat tegel på fastigheten Ringblomman4.
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Vit puts på stationshuset.

Vit puts vid stationsområdet.

På torget finns även Tempohuset (Näckrosen 15). En central del i den byggnaden är dess
glasmosaik i rutnätsmönster som pryder stora delar av fasaden. Den gröna glasmosaiken har
flera likheter med det gröna glaserade teglet som den nya byggnaden kommer uppföras i, bild på
glasmosaiken, se nästa sida.
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Glasmosaik på Tempohuset.

Det är även viktigt att fasaden inte blir en monoton yta. En viktig del av Stortorgets karaktär är
småskaligheten längs med Köpmangatan blandat med det större som finns i både
Framtidenhusetoch Pionenhuset. Den nya byggnaden blandar dessa två kvalitéer genom
storskaligheten i volymen tillsammansmed ett småskaligt fasaduttryck. Detta uppnås genom
fasadbestämmelsensom reglerar att två olika material ska finnas, grönt glaserat tegel samt vit
puts, båda materialen har en stark koppling till riksintresset. Fasaden bryts även upp av
balkonger som kragar ut diagonalt mot torget. Balkongermåste hänga minst 5 meter över
markhöjd för att inte privatisera torgytan.

Höjd och volym
Detaljplanen tillåter 3 olika totalhöjder. Att reglera höjden är en viktig del i hur byggnaden
uppfattas inom riksintressetmen det som är ännu viktigare är den upplevda höjden av
byggnaden.Mot torget tillåts en totalhöjd på högst 19.5 meter. Det är viktigt att höjdenmot
torget inte blir högre än redan befintlig bebyggelse där. Totalhöjden på Framtidenhusetär 21
meter och på Pionenhuset är den 17 meter. Den delen av byggnaden som är mot norr
(stationsområdet) tillåts också en totalhöjd på max 19.5 meter men 45% av ytan får vara 21
meter, varav 20% får vara 23 meter. Genom att hålla nere majoriteten av höjderna på norra sidan
av huset så upplevs det inte för högt. Samtidigt bidrar varierande höjder på byggnaden till att
den inte upplevsmonoton och stel. I framtagandet av detaljplanenhar både en digital och fysisk
modell över torget tagits fram för att säkerställa att byggnaden inte tar över torgytan.
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Bild från den fysiskamodellen. Bild på den digitalamodellen.

Byggnadens påverkan på riksintresset
Byggnaden påverkar inte riksintresset negativt. I riksintresset fastslås det att ny bebyggelse inte
behöver hota torgets befintliga kulturmiljö då en del av kulturvärdet är att torget ständigt har
förändrats och varje byggnad är representant för sin samtid och berättar om rådande
samhällsideal arkitekturströmningar och teknisk byggnadsutveckling.Det är viktigt att den nya
byggnaden utformas på rätt sätt. Därför reglerar detaljplanenutformningen väldigt hårt för att
riksintresset inte ska påverkas negativt.

Exempel på hur byggnaden kan se ut (Torgsidan).
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Exempel på hur byggnaden kan se ut (Stationssidan).

Tillgänglighet
Bostäder, verksamheter och markområdet ska utformas enligt de bestämmelser som finns i
lagar och förordningar gällande tillgänglighet och användbarhet för personermed nedsatt
orienterings- och rörelseförmåga. Angöring och parkering för rörelsehindrade kommer kunna
ordnas inom 25 meters gångavstånd från entré till bostäder och centrumverksamheter.

Gator och trafik
Gång- och cykel (TORG1 och gc-väg1)
Inom område med beteckning ”TORG1” ska trafik fortsatt ske på gåendes villkor med undantag
för beteckningen ”gc-väg1”. Inom område för TORG1 får fordon och cyklister endast köra i
gångfart och företräde ska lämnas för gångtrafikanter. För att avlasta torget och göra det
smidigare för cykeln att ta sig förbi torget möjliggör detaljplanen ett nytt cykelstråk i norra
planområdet utmed Fabriksgatan. Cykelstråket skulle skapa ett bättre flöde för cykeltrafiken och
trafiksituationenpå Köpmangatan skulle förbättras.

Fordonstrafik
Den centralt belägna torgmiljön ska utformas utan biltrafik.

Fabriksgatan kommer att påverkas av nybyggnation på Stortorget, både under byggskedet och
senare. Fabriksgatan kopplas till resecentrum, för vilken utformning kommer att ses över i ett
senare skede. I övrigt förväntas detaljplanen inte medföra några betydande förändringar i
gatunätets utformning.
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Parkering och utfart
Det finns inga möjligheter att anordna boendeparkering inom planområdet. Parkering på torget
tillåts enligt lokala föreskrifter endast för de som har parkeringstillstånd för rörelsehindrade.
Parkering för bostäder får lösas på annat sätt och exploatören ansvarar för detta. Inom ca 300
meter från planområdet finns kommunens parkeringshus där långtidsparkering tillåts mot en
avgift. Parkeringsnormen sätts till 0.0 platser/lägenhet som kan motiveras av det centrala läget
med närhet till service, handel och kollektivtrafik. Kommunen kräver att 2.0 cykelplatser/lägenhet
uppförs som en mobilitetsåtgärd. Cykelplatserna ska vara väderskyddade, uppvärmda och säkra.
Korttidsparkeringoch lastzon kan anordnas utmed Fabriksgatan i nuvarande bussficka.
Busshållplatsernakommer tillfälligt att flyttas till korttidsparkeringenöster om resecentrum
under tiden resecentrums utformning utreds.

Kollektivtrafik
Planområdet har mycket god kollektivtrafikförsörjningmed direkt koppling till tåg, stadsbuss
samt landsbygdsbuss.Utveckling av centrum och torget som en offentlig plats för mer liv och
rörelse samt nytillkommande bostäder kan tänkas bidra till ett större underlag för
kollektivtrafiken.

Kollektivtrafiken (buss) kommer att påverkas både under byggtiden och senare. Framkomlighet
måste lösas under byggskedet och bussangöring, i direkt anslutning till planområdet längs med
Fabriksgatan, måste flyttas.

Befintlig bussangöring omvandlas förslagsvis till korttidsparkering samt lastzon för ökad
tillgänglighet till nytillkommandebostäder och verksamheter. Att flytta busstrafiken från befintlig
angöring skulle ge en positiv inverkanmed sänkta bullernivåer från vägtrafik kopplat till ny
bebyggelse.Utformning av resecentrum,med koppling till Fabriksgatan, förväntas att ses över
inom en överskådlig framtid. Kommunen ska upprätta tillfälliga busshållplatser på parkeringen
bredvid resecentrum, se karta nedan för lokalisering.

Kartan visar tillfällig placering av de busshållplatser som behöver flyttas.

Järnväg
Riksintresse järnväg – kommunikationer anses inte påverkas av ny bebyggelse på Stortorget.

Mark och vegetation
Grönytor
Torget utgörs i dagsläget främst av hårdgjorda ytor. Ambitionen i framtiden är att bevara denna
urbana karaktär. Trädradenmed lindar längs med Köpmangatan bör bevaras och få bättre
förutsättningar med exempelvis skelettjordar.
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Friytor
Lek och rekreation
Inom planområdet kommer det att finnas lek- och rekreationsmöjligheterpå torget i form av
urbana, offentliga ytor att vistas på. Ambitionen är att skapa ett attraktivt torg med sittytor i
soliga lägen, vegetation och vattenspeglarmed utrymme för lek. Kommunen anordnar årligen
olika aktiviteter på torget. På vintern uppförs en skridskobana och relativt nyligen har en
cykelbana för barn målats på torget. Ambitionen är att det i framtiden fortfarande ska vara
möjligt att anordna aktiviteter och evenemang för både barn och vuxna på torget. Därför blir
torget en väldigt intressant friyta, där både lek och rekreation främjas.

Gård i markplan saknas för nytillkommande bostäder på torget. Därför kommer delar av
takterrassen kunna användas enbart av de som bor i lägenheterna. Närmsta kvalitativa offentliga
gröna miljö är Stadsparken, drygt 150 meter sydöst om planområdet. Cirka 100 meter från
planområdet finns järnvägsparken. Dessa två gröna miljöer kan också räknas som en friyta
utöver torget. Gröna promenadstråk finns också bland annat längs med åsen, cirka 500 meter
från torget. Planens centrala läge innebär stora möjligheter till en varierad rekreation.

Kulturmiljö
Riksintresse
Planområdet omfattas av riksintresse för kulturmiljövården,D28 Katrineholm. Relevantamål för
att tillgodose riksintresset anges enligt följande:

 Grundläggande stadsplanestrukturer från etablerings- och blomstringstidenska
bibehållasmen kan kompletteras om kulturhistoriska värden beaktas.

 Centrala kommunala funktioner bör ligga kvar i samhället och handel i centrum ska ges
förutsättningar att leva vidare.

 Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse underhålls kontinuerligt så att människor kan bo
kvar och nyttja denna.

 Järnvägstrafik genom samhället vidmakthålls.
 Trädalléer vårdas och bibehålls.

En viktig utgångspunkt för den nya byggnaden på torget är Katrineholm centrums karaktäristiska
miljö, med en blandad bebyggelse från olika tider. Signalement för torgets bebyggelse och
arkitektur är bland annat ett mångfaldigt stiluttryck och bebyggelse från olika tidsperioder.
Torget och dess kulturmässigt värdefulla bebyggelse kan ses som en unik tidslinje, från cirka år
1900 och framåt, där det senaste tillskottet på torget var kv Pionen som uppfördes runt år 1990.
Föreslagen byggnad utgör nutidens tillskott till denna tidslinje.

Kulturmiljöunderlaget till arkitekttävlingenhar legat till grund för val av byggnad på torget. De
synpunkter som har varit viktiga att ta hänsyn till är, höjden, volymen, kontaktenmellan torg och
Fabriksgatan/resecentrum/järnvägsamt siktlinjer. I enlighetmed både kulturmiljöunderlagetoch
arkitekttävlingenkan den nya byggnaden vara djärv i sin utformning och får gärna förmedla sin
tids arkitektoniska uttryck.

Teknisk försörjning
Vatten- och avlopp
Ledningar för vatten och avlopp finns inom planområdet, bland annat till befintlig restaurang i
arkaden och till fontänen. Byggnaden ska anslutas till kommunens vatten- och avloppsnät. Vid
behov av omläggning för vatten- och avloppsledningar ansvarar exploatören för flyttåtgärd i
samråd med ledningsinnehavaren.
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Dagvatten
Dagvattenledningarfinns inom planområdet. Planområdet utgörs i sin helhet av hårdgjorda ytor
och ombyggnation av torgytan samt tillkomsten av en ny byggnad på befintlig arkad antas inte
öka belastningenpå dagvattensystemetmer än vad det gör i dagsläget. Dagvattnet ska fördröjas
innan det får släppas ut på dagvattennätet så att inte mer avleds än motsvarandemaxflöde från
befintlig torgyta. Dagvattenåtgärderna ska dimensioneras för ett tioårsregn. Dagvatten kan
omhändertas genom fördröjning och infiltration i planteringar längs med Fabriksgatan. I befintlig
bussficka ska kantstensparkeringmed träd anläggas. Dagvatten kan då ledas till trädplanteringar
med skelettjordar. Det skulle bli en förbättring mot hur dagvattenhanteringenär idag.

Kommunens dagvattenpolicy anger att dagvattnet ska utgöra en resurs i stadsbyggandet och
användas för att höja naturvärden, ge ökad biologisk mångfald, ge möjlighet till rekreation och
lek samt höja de arkitektoniska värdena. Denna aspekt bör tas hänsyn till i samband med ny
utformning av Stortorgets allmänna ytor.

Avfall
Sophantering föreslås ske inom nytillkommandebebyggelse i form av ett miljörum. Längsgående
angöring för avfallshämtning föreslås vid Fabriksgatan.

El
Bebyggelsen ska anslutas till befintligt elnät. Två kabelskåp finns inom planområdet vid arkaden,
där den nya byggnaden planeras uppföras. Dessa kommer att behöva flyttas vid nybyggnation,
tillfälligt eller permanent, vilket kan komma att påverka eltillförseln i närområdet. Befintlig
transformatorstation vid Carl Fredriks gränd försörjer en stor del av omkringliggande område
med el och har möjlighet att försörja en ny byggnad på torget.

Fjärrvärme
Fjärrvärmeledningarfinns i torgets södra del, längs med Köpmangatan. Den nya byggnaden kan
med fördel anslutas till fjärrvärmenätet.

Tele
Skanova har i Stortorget flertalet befintliga teleanläggningar i drift. Det är ett större fiber- och
kopparstråk som försörjer en stadsdel med telefoni och data. Kablarna är förlagda i en äldre typ
av kanalisation, gjord av betongblock, ca35cm i diameter. Denna typ av kanalisation är inte möjlig
att flytta då den går sönder om den lyfts. Det är möjligt att uppföra byggnaden ovan denna
kanalisation om försiktighet iakttas. En undanflyttning av denna teleanläggning är ett omfattande
arbete som tar resurser och tid i anspråk. Uppskattad arbetstid för kabelflytt är tre månader
under tjälfri period.

Behov av omläggning av dessa kommer troligtvis att uppstå vid exploatering. Om så är fallet
ansvarar exploatören för flyttåtgärd i samråd med ledningsinnehavaren.

Bredband
Fiberoptik finns utbyggt till planområdet.

Störningar
Buller
En trafikbullerutredning för den nya planerade torgbyggnaden har utförts av Åkerlöf Hallin
Akustikkonsult AB (Trafikbuller- och vibrationsutredning för detaljplan 2021-11-15). Utredningen
inkluderar buller och vibrationer från väg- och spårtrafik.
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Gällande riktvärden
Av riksdagen antagna riktvärden (1997-03-20) för trafikbuller vid nybyggnation av bostäder är
följande:

 30 dB(A) dygnsekvivalent ljudnivå inomhus.
 45 dB(A) maximalnivå inomhus nattetid.
 55 dB(A) dygnsekvivalent ljudnivå utomhus vid fasad.
 70 dB(A) maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad.

Huvudregeln vid planering av nya bostäder enligt Boverkets Allmänna Råd (2008:1) lyder enligt
följande:

 Planen bör säkerställa att den slutliga bebyggelsen genom yttre och inre åtgärder kan
utformas så att kraven i Boverkets byggregler uppfylls.

 Planen bör säkerställa att bebyggelsen kan placeras och att åtgärder kan utformas så att
55 dB(A) ekvivalentnivåutomhus (vid fasad och uteplats) kan erhållas med hänsyn till
trafikbuller.

 Planen bör säkerställa att bebyggelsen kan placeras och att yttre åtgärder kan utformas
så att 70 dB(A) maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad uppfylls.

Boverket skriver också i allmänna råd (2008:1) att ”I vissa fall kan det vara motiverat att göra
avsteg från huvudregeln i dessa allmänna råd. Avvägningarmellan kraven på ljudmiljön och
andra intressen bör kunna övervägas i centrala delar av städer och större tätorter med
bebyggelse av stadskaraktär, till exempel ordnad kvartersstruktur”.

Resultat – bullersituation
Beräkningar för ekvivalent och maximal ljudnivå har genomförts av Åkerlöf Hallin Akustik AB.
Resultatet av beräkningen för sammanlagd ekvivalent och högsta maximal ljudnivå från väg- och
spårtrafik redovisas i Trafikbuller- och vibrationsutredning för detaljplan Stortorget, Katrineholm.
De ekvivalenta ljudnivåerna vid fasad har beräknats. På ritningen, nästa sida, redovisas de
dimensioneradeekvivalenta ljudnivåerna vid skisserad byggnad i steg om 5 dB(A).
Järnvägstrafiken dominerar bullersituationenoch vid mest utsatta fasad fås upp mot 65 dB(A).
Byggnaden får dock en sida med högst 55 dB(A). En viss variation i trafikbullernivån fås på
fasadernamen variationen ligger inom angivna intervall på ritningen.
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Denmaximala ljudnivån vid fasad har beräknats. På ritningen på nästa sida redovisas de
dimensionerademaximala nivåerna vid skisserade byggnader i steg om 5 dB(A). Vid mest utsatta
fasad fås upp mot 85 dB(A).
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Ritningenpå nästa sida redovisar de ekvivalenta trafikbullernivåernapå lägenhetsplanet.På
ritningen redovisas även de buller- och störningsminskande åtgärder som föreslås i vissa lägen,
för att uppfylla trafikbullerkravenoch uppnå god ljudkvalitet.
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Byggnaden förses med balkonger mot norr, med täta räcken och ljudabsorbenter. För att dra
nytta av balkongen även för trafikbullerdämpning förses balkongerna från det täta räcket till 15–
20 cm från balkongtaket med lokala bullerskydd enligt princip ovan. Trafikbullret vid sidorna mot
de indragna balkongerna blir därvid högst 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå.

I en lägenhet per plan förses balkongen på gaveln med tätt räcke och ljudabsorbent i
balkongtaket samt lokalt bullerskydd från det täta räcket till balkongtaket på balkonggavelnmot
järnvägen och långsidan.

I mycket begränsad omfattning, där balkonger inte kan utföras, en lägenhet per plan, förses ett
rummed specialfönster.

Beräkning av stomljud och vibrationer från tågtrafiken har utförts. Utgående från dessa
beräkningar och mätningar i andra projekt konstateras att godstågen ger de högsta
vibrationerna, på aktuellt avstånd ca 4 gånger så hög som för persontåg. Mätningar och
beräkningar av stomljud och vibrationer visar att de komfortvägda markvibrationerna i området
för den planerade byggnaden är för persontåg ca 0,05 mm/s och för godståg ca 0,2 mm/s.
Luftljudsnivåerna inomhus på grund av stomljud blir lägre än 30 dB(A). Inga speciella åtgärder
krävs med avseendepå stomljudet.

Planbestämmelserbuller
Byggnader, lägenheter och eventuellabullerskydd ska utformas så att:

 minst hälften av boningsrummen (vardagsrum och sovrum i varje bostadslägenhet får
högst 55 dB(A) ekvivalent trafikbullernivå (friluftsvärde) utanför minst ett fönster.

 Gemensameller enskild uteplatsmed högst 70 dB(A) maximalnivå (frifältsvärde) kan
anordnas i anslutning till bostäderna.
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 Trafikbullernivån inomhus i boningsrum inte överstiger 26 dB(A) ekvivalent och 41 dB(A)
maximal ljudnivå.

 Vibrationerna i byggnaden normalt inte överstiger 0,3 mm/s komfortvägd
vibrationshastighetpå grund av trafik.

Hälsa och säkerhet
Riskbedömning farligt gods
Då planerad bebyggelse ligger närmare än 150 meter ifrån järnväg med transporter av farligt
gods har en riskanalys gjorts med syftet att bedöma om planerad bebyggelse är lämplig med
hänsyn till olycksrisken. Enligt rapporten, Riskhänsyn i detaljplan-Stortorget Katrineholm 2015-
06-05 (reviderad 2022-11-15) så utgörs de analyserade riskerna på stambanan av utsläpp av
farligt gods samt urspårningsolyckor avseendemed eller utan farligt gods. Farligt gods består av
flera olika ämnen vars fysikaliska och kemiska egenskaper varierar. De huvudsakliga riskkällorna
vid transport av farligt gods utgörs av dem som kan leda till en eller flera av följande tre
konsekvenser; brand, explosion och utsläpp av giftiga eller frätande kemikalier.

På stambanan transporteras de största volymerna i fallande ordning gaser, brandfarliga vätskor,
oxiderande ämnen och frätande ämnen. Brandfarliga fasta ämnen i ADR-klass 4, oxiderande
ämnen och organiska peroxider i ADR-klass 5, radioaktiva ämnen i ADR klass 7 och övriga ämnen
i klass 9 utgör normalt ingen fara för omgivningen då konsekvensernakoncentreras till vagnens
närhet eller att konsekvensavståndetär i närhet till riskkällan.

Explosiva ämnen
Massexplosiva ämnen kan detonera vid olyckor. Skadeverkan vid en sådan olycka är en
blandning av strålnings- och tryckskador. Dessa ämnen kan ha stor påverkan på omgivningen
samt vara svåra att skydda sig emot. Då sannolikheten för risken ligger på 0,001% blir därmed
kostnaden för att skydda sig (tex genom förstärkt stomme och laminerande fönster) så pass dyra
att det inte anses vara motiverbart ur ett samhällsnyttoperspektiv.

Brandfarliga gaser
Tryckkondenserade gaser är lagrade under tryck i vätskeform. Vid utströmning kommer en del av
vätskan att förångas och övergå i gasform. Utströmningen ger upphov till ett gasmoln som driver
i väg med vinden. Vid utströmning av brandfarlig gas används ofta termerna UVCE (Unconfined
Vapour Cloud Explosion) och BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion). UVCE inträffar
om ett gasmoln antänds på ett längre avstånd från utsläppskällan och BLEVE är ett resultat av att
en värmepåverkad kokande vätska (tryckkondenserad gas) släpps ut momentant från en
bristande tank och exploderarmed stor kraft. BLEVE ämnen kan ha stor påverkan på
omgivningen samt vara svåra att skydda sig emot. Då sannolikheten för risken ligger på 0,001%
blir därmed kostnaden för att skydda sig (tex genom förstärkt stomme och laminerande fönster)
så pass dyra att det inte anses vara motiverbart ur ett samhällsnyttoperspektiv.Genom att
montera friskluftsintag bort från järnvägen samt utrymningsväg från järnväg minimeras
konsekvensernaav giftmoln.

Brandfarliga vätskor
Vätskor som strömmar ut breder ut sig på marken och bildar vätskepölar. Beroende av vätskans
flyktighet kommer avdunstningen att gå olika fort. Brand och explosion kan uppstå sekundärt
efter ett utsläpp. Om direkt antändning sker vid utsläppskällan uppstår en jetflamma. Antänds en
vätskepöl uppstår en pölbrand. Strålningen från branden kan skada människor i omgivningen,
vilka i värsta fall även kan omkomma. Byggnader i närheten av branden kan även antändas och
börja brinna. Strålningsnivånpå byggnaden från en eventuell pölbrand beror bland annat av hur
ett utsläppmed brandfarlig vätska kommer att sprida ut sig i det aktuella området där olyckan
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sker. Vanliga konsekvensavstånd är att en pölbrand kan få påverkan inom 25–30 meter från
spårkant, men så långa avstånd som upp till 50 meter från spårkant är möjligt om pölen kan
rinna i riktningmot bebyggelsen (Länsstyrelsen i Skåne Län, 2007). Branden förväntas inte
påverka den nya byggnaden då skyddsavstånd är på cirka 48 m och marken är relativt plan. Om
urspårning sker fram till 15 meter (låg sannolikhet) finns fortfarande ett avstånd på 30 m vilket
innebär att även konsekvensen är låg. Den sammanvägda risken bedöms därmed vara låg.

Frätande ämnen
Frätande ämnen är inte brandfarliga, utan kan skada levande vävnad, miljö eller utrustning. Det
kan till exempel vara innehåll av Natriumhypoklorit vilket orsakar allvarliga skador på hud och
ögon, utvecklar giftig gas vid kontakt med syra och är giftig för vattenlevande organismer.

Följande åtgärder som föreslagits i rapporten vid utformning av den nya byggnaden och torget
har arbetats in planförslaget:

 Friskluftsintag till byggnaderna placeras bort (eller på tak) från järnvägen. Med hänsyn till
att denna klass är en bland de främst förekomna på järnvägen och ur kostnad/nytta
perspektiv bedöms en minsta nivå vara att placera ventilationssystemetpå tak. Om det är
möjligt rekommenderas friskluftsintaget att placerasmot Stortorget.

 Samtliga verksamheter och bostäder ska ha möjlighet att utrymma i en utrymningsväg
som leder bort från Stambanan.

 Byggnadens fasad ska utföras i obrännbart material i byggnadsklass A2-s1,d0 enligt BBR
(Boverkets Byggregler).

Genomförande

Organisatoriska frågor
Tidplan
Planförslaget handläggs enligt reglerna för normalt planförfarande och enligt följande tidplan:

Samråd 2015:4
Granskning 2021:4
Antagande 2023:1
Laga kraft 2023:2

Genomförandetid
Genomförandetiden föreslås till 5 år från den dagen då detaljplanen vinner laga kraft.

Ansvarsfördelning
Exploatören ansvarar för genomförandet av kvartersmarken. Kommunen ansvarar för
genomförandet av allmän platsmark.

Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän platsmark.

Avtal
Ett köpeavtal som reglerar genomförande och ekonomi kommer att upprättas mellan
kommunen och exploatören.

Fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser
Fastighetsägare
Fastigheten Sandbäcken 3:1 är i kommunal ägo.
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Fastighetskonsekvenser
Del av allmän plats (torgyta) i kommunal ägo omvandlas till kvartersmark för bostäder.

Lantmäteriåtgärder
En ny fastighet bildas genom avstyckning för ianspråktagen kvartersmark.

Ekonomiska frågor
Detaljplanenbekostas av kommunen då det ligger i kommunens intresse att staden förtätas med
ny bostadsbebyggelse.Planavgift kommer att tas ut i sambandmed bygglov.

Tekniska frågor
Grundläggning
Val av grundläggningsmetodberor på djup till berg, en kompletterande grundundersökningska
genomföras innan startbesked kan ges.

Ledningar
Behov av ledningsomläggningar inom planområdet kan uppstå. Om ledningar behöver flyttas i
sambandmed exploatering ska detta ske i samråd mellan exploatör och ledningshavare.

Tunnel/passage
Uppförs en tunnel genom huset behöver trygghetsskapande åtgärder vidtas som exempelvis,
god belysning, övervakningskameror och åtgärder på väggar som porträtt eller konstverk.

Särskild hänsyn under byggskede
Det är av stor vikt att befintliga träd som ska bevaras skyddas under bygg- och
anläggningsskedet.Detta gäller vid arbeten såväl ovan som undermark för att undvika skador på
stam, krona och rotsystem.

Stor försiktighet krävs för skyddande av befintliga ledningar i anslutning till planområdet under
bygg- och anläggningsskede.

Konsekvenser av planens genomförande

Stadsmiljö
Torgets kvalitéer och brister har analyserats i samband medmedborgardialog (Torgprojekt
2012), allmän öppen arkitekttävling (2014) samt den pågående planprocessen. En avvägning har
gjorts mot förtätningens positiva och negativa effekter i stort. Förtätning av Katrineholms
stadskärna kan på många sätt bidra till en attraktiv och hållbar stad. Genom att förtäta i befintlig
miljö utnyttjas redan befintlig infrastruktur i form av vägar, ledningsnät och service m.m. mer
effektivt. Förtätning av staden bidrar även till ett ökat underlag för gång- och cykeltrafik,
kollektivtrafik, verksamheter och handel. Katrineholmbyggdes upp kring torget och järnvägen.
Torget har alltid haft en funktion som handels- och mötesplats. På senare år har dessa
funktioner avtagit vilket resulterat i ett förhållandevis öde torg utan liv och rörelse. Syftet med
detaljplanenär att skapa förutsättningar för omgestaltning av torgytan samt tillkomst av en ny
byggnad, vilket i sin tur skulle kunna bidra till ett mer aktivt folkliv i centrala Katrineholm.

I och med planområdets centrala läge kommer ombyggnation av torget att påverka stadsbilden.
Eftersom den tillkommande byggnaden väntas bli ett centralt landmärke i staden så har ett
gediget arbete lagts ner på att hitta en passande utformning. Karaktären i området kommer att
förändras i och med tillkommandebyggnad. Torgytan, som idag är mycket öppen till sin karaktär,
kommer att bli tydligare rumsligt definieratmed en ny ”vägg” i norr och med ett attraktivt
söderläge som resultat. De viktiga siktlinjernamellan torg och järnvägsstation behålls öppna
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öster och väster om ny byggnad samt genom inslag av ett inglasat entréplanmed genomsikt.
Den nya byggnaden kommer även att vara tydligt synbar från järnvägsstationen och
förbipasserande tåg.

Marken är sedan länge ianspråktagen. Strax norr om den plats där huset planeras uppföras har
det tidigare stått två magasinsbyggnader, samt den idag befintliga arkaden. Nytillkommande
byggnad tar mer yta i anspråk än den arkad som finns på platsen i dagsläget. De aktiviteter som
genomförs på torget i dag (exempelvis Katrineholmsveckan,matmarknader och torghandel)
kommer kunna genomföras även i fortsättningen.

Skuggstudie
En skuggstudie har upprättats för att visa hur nytillkommandebyggnad på torget påverkar
skuggor för omkringliggande befintlig bebyggelse och vice versa. Under sommaren står solen
högt på himlen och skuggpåverkan blir mindre. Under vintertid står solen lågt, vilket innebär
längre skuggor. Samma princip gäller för morgon, dag och kväll, med kortare skuggor dagtid och
längre skuggor undermorgon och kväll.

Skuggstudien visar sammantaget att ingen större skuggpåverkan kommer att ske inom
planområdet, varken för befintlig eller för nytillkommandebyggnation. Nordöstra hörnet av kv
Pionen får störst skuggpåverkan från nytillkommandebyggnad på morgonen (kl 08.00) vår,
sommar och höst. Nytillkommandebyggnad på torget påverkas av skugga från kv Pionen under
eftermiddag (16.00) höst, vinter och vår.

Bilder från skuggstudien.

Nytillkommandebyggnad på torget får ett attraktivt söderläge med goda förutsättningar för
etablering av uteserveringar och verksamheter i bottenplan. Störst skuggpåverkan ges totalt på
den nytillkommandebyggnadens norrsida, mot Fabriksgatan, där negativ inverkan av skuggor
bedöms vara somminst.

Efter skuggstudienutförts så har förslaget förändrats lite men byggrätten detaljplanen tillåter är
nästan densamma. I den digitala modellen har det fastställts att den nya byggrätten som tillåts
inte innebär enmärkbar skillnad från den redan framtagna skuggstudien.De största skuggorna
är fortsatt mot Fabriksgatan eftersom fasaden mot torget ligger i söderläge.

Stadens attraktivitet
När ej funktionella ytor fylls med innehåll och mening så ökar med stor sannolikhet stadens
attraktivitet. Genom ny gestaltning förväntas torget få en tydligare rumslighet som bidrar till
bättre förutsättningar för människor att mötas under olika former. Variation, utbud och nutid i
harmoni med de kulturhistoriskt viktiga miljöerna i centrala Katrineholm, ses som viktiga faktorer
för en ökad identitet, attraktivitet och tillväxt för staden.
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Sociala konsekvenser
Planen syftar till att skapa ett mer aktivt folkliv på torget och i centrala Katrineholm. Fler bostäder
och verksamheter i de centrala delarna ökar flödet av människor vilket bidrar till ett rikare
stadsliv och ökad trygghetskänsla i det offentliga rummet. Planen bidrar med kvalitativa centrala
mötesplatser och uteliv för kommunens invånare och besökare. Funktionen som torg och
mötesplats förväntas stärkas genom ombyggnation av torgytan.

Viktigt är att torget blir tillgängligt och upplevs som tryggt av alla samhällsgrupper. Väl
fungerandemötesplatser skapar förutsättningar för mångfald och integration. När människor
möts skapas kreativitet och möjlighet till förståelse mellan olika individer och kulturer. En högre
social hållbarhet kan därmed uppnås, vilket ligger som utgångspunkt för utformningen av torget.

Allmän plats
Ianspråktagandet av allmän plats (torg) för en ny byggnad med delvis privata ändamål kan
innebära negativ påverkan på de som använder och vistas på ytan idag. Ny bebyggelse i befintlig
stadsmiljömedför stor påverkan på människors livsmiljö vilket också kan skapa motsättningar
mellan olika intressen. En grundförutsättning är dock att enskilda intressen vägs mot
helhetsbildenoch samhällsnyttan i stort. I dagsläget är torget en relativt outnyttjad yta utan
någon tydlig roll eller funktion. Genom att skapa förutsättningar för en attraktiv målpunkt i
stadskärnan väntas också stadens attraktivitet stärkas på sikt med tillväxt som resultat. Viktigt vid
framtagande av detaljplan är att ianspråktagandet av allmän platsmark (torgyta) tydligt
begränsas och att ytor för privata ändamål motiveras.

Kulturmiljö
Med föreslagen placering och utformning bedöms inte riksintresse för kulturmiljö påverkas
negativt. Stor hänsyn har tagits till kulturhistoriska värden, dels genom framtagandet av ett
grundligt underlag för kulturmiljö inför tävlingsprocessen, dels byggnadens relation till dess
omgivning och helhetsmiljö som en viktig bedömningsfaktor.

Trafik
Ombyggnation av torget och dess centrala läge i staden kan innebära att byggprocessen blir mer
komplicerad eftersom byggnationen ska ske samtidigt som stadsmiljön runtomkring ska fortsätta
fungera. Detta kommer ge stor påverkan på bil- och kollektivtrafik längs med Fabriksgatan.

Miljöpåverkan
En behovsbedömning är gjord enligt checklista. Planens genomförande anses inte innebära
någon betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningenmedmark, vatten eller andra
resurser. Således har ingenmiljökonsekvensbeskrivningenl. 6 kap. 11 § MB upprättats.
Behovsbedömningenhar varit sänd för samråd med Länsstyrelsen som delar kommunens
uppfattning.

Riskbedömningbuller och farligt gods har utretts separat som underlag för detaljplan.

Tillgänglighet
Det kommer finnas parkeringar för rörelsehindrade inom 25 meter från byggnaden. Dessa
uppförs längs med Fabriksgatan.
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Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta upprättad detaljplan för 
Duvestrand – norra delen, fastigheterna Räfsan 3 samt del av Nävertorp 5:1. 

Sammanfattning av ärendet 
Detaljplanen skapar förutsättningar att bygga ca 30 enbostadshus. Naturmarken som 
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lokalgata länkar samman det nya bostadsområdet med det befintliga, och en gc-väg 
ansluter i norr för att förbättra tillgängligheten för cyklister och fotgängare. 

Planförslaget har varit ute på granskning till berörda fastighetsägare och myndigheter 
under tidsperioden 16 december 2021 - 20 januari 2022. Handlingarna fanns då även 
tillgängliga på Kontaktcenter och på kommunens hemsida. Plangranskningen 
annonserades i Katrineholms Kuriren den 16 december 2021. 

Totalt inkom 10 yttranden, varav 6 utan synpunkter. Samtliga yttranden, förvaltningens 
kommentarer, samt vilka ändringar som har gjorts i detaljplanen efter granskningen finns 
sammanfattade i granskningsutlåtandet, daterat den 15 februari 2023. 

Planuppdragets syfte är att skapa förutsättningar för fortsatt befolkningstillväxt med 
bostäder i olika upplåtelseformer och boendetyper. 
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Godkännande, detaljplan för Duvestrand - norra delen, 
fastigheterna Räfsan 3 samt del av Nävertorp 5:1 
Bygg- och miljönämndens beslut  
Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna upprättat granskningsutlåtande, daterat 
den 15 februari 2023.Vidare beslutar nämnden att godkänna upprättat planförslag och 
överlämna förslaget till Kommunfullmäktige för antagande. 

 
Motivering 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att de synpunkter som har inkommit har blivit 
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Samhällsbyggnadsförvaltningens bemötande av synpunkter redovisas i 
granskningsutlåtandet. 

Sammanfattning av ärendet  
Detaljplanen skapar förutsättningar att bygga ca 30 enbostadshus. Naturmarken som 
bevaras ramar in bebyggelsen och bibehåller bostadsområdets gröna karaktär. En ny 
lokalgata länkar samman det nya bostadsområdet med det befintliga, och en gc-väg 
ansluter i norr för att förbättra tillgängligheten för cyklister och fotgängare. 
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tillgängliga på Kontaktcenter och på kommunens hemsida. Plangranskningen 
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Totalt inkom 10 yttranden, varav 6 utan synpunkter. Samtliga yttranden, förvaltningens 
kommentarer, samt vilka ändringar som har gjorts i detaljplanen efter granskningen finns 
sammanfattade i granskningsutlåtandet, daterat den 15 februari 2023. 
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bostäder i olika upplåtelseformer och boendetyper.  
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Granskningsutlåtande
Detaljplan för Duvestrand - norra delen, fastigheterna Räfsan 3 och del av

Nävertorp 5:1, Katrineholms kommun

Fastigheterna Räfsan 3 samt del av Nävertorp 5:1

Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2023-02-15

___________________________________________________________________________________________________

Granskningens upplägg

Planförslaget har varit utskickat på granskning till berörda fastighetsägare och myndigheter

under tidsperioden 16 december 2021 till 20 januari 2022. Handlingarna fanns då även

tillgängliga på Kontaktcenter och på kommunens hemsida. Totalt inkom 10 yttranden varav

6 utan synpunkter.

Plangranskningen annonserades i Katrineholms Kuriren den 16 december 2021.

Inkomna yttranden

Inkomna yttranden har sammanställts och kommenteras av Samhällsbyggnadsförvaltningen här

nedan. Skrivelserna finns tillgängliga i sin helhet på Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Yttranden utan synpunkter

1 Vattenfall Eldistribution AB 2021-12-16

2 Skanova 2021-12-29

3 Tekniska Verken i Linköping AB 2022-01-11

4 Sörmland vatten och Avfall AB 2022-01-19

5 Service- och Tekniknämnden 2022-01-20

6 Villaägarna Västra Sörmland 2022-01-20
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Yttranden med synpunkter

7. Polisen 2022-01-10

Polisen har beaktat olika faktorer som har med planering av säkra och trygga miljöer att

göra. Faktorer som har beaktats är hämtade från handboken för planering av säkra och

trygga livsmiljöer Bo Tryggt 2030 (Stiftelsen Tryggare Sverige, 2020). Faktorerna är

Gestaltning av området, Mix av fuktioner, Tydlighet, Social kontroll, Belysning/Förvaltning

av området.

Gestaltning av området - Områdets utformning ska harmoniera med befintlig bebyggelse

vilket skapar gemensam karaktär och besökaren upplever inte tydliga skillnader mellan

en "finare och mindre finare" del av området.

Mix av funktioner - Det saknas en mix av funktioner i planområdet. En mix av funktioner

skapar förutsättningar för flöden av människor och en högre grad social kontroll.

Tydlighet - Fastighetsgränsernas avgränsning mot allmänplats natur rekommenderas

förtydligas med häckar eller annan avskärmning. Det bör även vara tydligt vilka fordon

som får brukas var tex med skyltar, stensättningar eller vägmarkeringar. Adresser och

numreringar bör också vara tydliga för att förebygga felkörningar och störningar av

vändande trafik.

Social kontroll - Etersom det inte planeras för en mix av funktion är den informella sociala

kontrollen än viktigare. Utformningen av området möjliggör för god grannsamverkan.

Överblickbarheten och känslan av kontroll är viktig för tryggheten varför det kan vara

viktigt att villkora tex höjd på tomters häckar och plank.

Belysning/förvaltning - En genomtänkt belysning som är konsekvent och väl underhållen

motverkar känslan av sämre kontroll. Gång- och cykelbana bör ha belysning och

vegetationen intill denna bana bör hållas kort, så att det inte kommer in växtlighet över

själva vägbanan och "kanter" skapas som man som gående eller cyklist behöver runda.

Ett trygghetsskapande sätt på en sådan sträcka genom ett skogsparti är att hålla all

vegetation så gles som möjligt ca 5 meter in från banans kant samt att aldrig låta

vegetation växa för och skymma en belysningspunkt.

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar

Mix av funktioner - I detaljplanen för Duvestrand Södra som angränsar till detaljplanen

Duvestrand Norra möjliggörs centrumveksamheter i bottenplan.

Tydlighet - Kommunen kommer inte att kräva att fastighetsägare planterar häck eller

annan avskärmning mot allmänplats. Trafiken planeras inte att separeras på den nya

gatan. Kommunen anser inte att trafikalstringen blir så hög att trafiken behöver

separeras.

Social kontroll - Ingen reglering av häckar och planks höjd är bestämd i plankarta. Det är

upp till fastighetsägaren. Kommunens bedömning är att utformningen av området och

regleringen av platsen är tillräcklig för att den sociala kontrollen ska vara god och att

kvarteret ska uppfattas som tryggt.
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Belysning /förvaltning - Vidarebefodrar denna synpunkt till de som ska belysa och

förvalta gatan.

8. Länsstyrelsen 2022-01-19

Miljökvalitetsnormer (MKN) - Vatten

Dagvattenhanteringen får inte medföra att föroreningar sprids till mark, yt- och

grundvatten så att MKN vatten försämras. Av dagvattenutredningen framgår det att

föroreningsbelastningen från samtliga undersökta ämnen inom Duvestrand norra ökar,

även med föreslagna reningsåtgärder. Länsstyrelsen anser därför att det inte kan

uteslutas att den ökade föroreningsbelastningen påverkar Duveholmssjön och försvårar

möjligheten att följa MKN.

Länsstyrelsen anser att kommunen behöver förtydliga hur de avser att följa MKN vatten.

Om det krävs ytterligare reningsåtgärder för att beslutade MKN ska kunna följas så ska

dessa redovisas i planbeskrivningen och stäkerställas på plankartan.

Länsstyrelsen kan inte utläsa av planförslaget om nedanstående utredningar som

dagvattenutredningen rekommenderar har genomförts eller inte. Om utredningarna har

gjots behöver planförslaget tillföras en redovisning av resultaten och dess eventuella

konsekvenser. I annat fall vidhåller Länsstyrelsen att utredningarna behöver genomföras

inför ett antagande av detaljplanen. Utredningarna som avses är kompletterande

geohydrologisk undersökning och alternativa avrinningsstråk ned mot Duveholmssjön.

Risk för översvämning

Med anledning av att områden utanför planområdet riskerar att svämmas över vid skyfall

blir framkomligheten till området begränsad. I granskningsförslaget redovisas en

alternativ tillfartsväg till planområdet. Det framgår dock inte av planförslaget om den

alternativa vägen är godkänd av räddningstjänsten.

Länsstyrelsen anser att den alternativa vägens lämplighet för räddningstjänstens behov

behöver utredas och bedömas inför ett antagande av detaljplanen. I detta fall detta

redan gjorts behöver planförslaget uppdateras i denna del.

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar

Miljökvalitetsnormer (MKN) - Vatten

Enligt dagvattenutredningen kommer Föroreningsbelastningen från planområdet att öka.

Orsaken till detta är färmst den låga föroreningsbelastningen som den befintliga

naturmarken ger upphov till. Explaotering av naturmark skapar generellt en högre

föroreningsbelastning trots insatta reningsåtgärder för dagvattnet. Dagvattenåtgärderna

är utformade att efterlikna naturens egna system men kan inte uppta samma arealer

som den tidigare naturmarken. Det totala föroreningsinnehållet för hela planområdet

inräknat både norra och södra minskar/ är i samma som befintlig situation för alla ämnen

förutom fosfor, kväve, bly och zink som ökar något.

Sedan granskningsskedet har en dagvattendamm lagts till i plankartan, dit dagvatten från

kvartersmark och gator ska ledas för ytterligare rening före avledning till recipient.

Dagvattendammen anläggs i planområdets sydöstra del och kan tömmas genom

infiltration och avledning till ledningsnätet för dagvatten i Claestorpsvägen.

Då dagvattendammen och ledningsnätet är fyllt, bör bräddning via sekundär

avrinningsväg ut till Kerstinbodagatan möjliggöras, alternativt ledas till den planerade

dagvattendammen söder om Claestorpsvägen i planområdet Duvestrand södra, vid höga
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flöden med regnmängder överstigande 20-årsregn . För att förhindra översvämning av

intilliggande byggnader (kvarteret Lien i öster samt ny transfomatorstation i söder) har en

avskärande vall lagts till i plankartan, öster om dagvattendammen. Dagvattenutredningen

har uppdaterats inför antagande (Dagvattenutredning Duvestrand, Bjerking, daterad

2022-11-11) , och föroreningsbelastningen från plan-området med föreslagna åtgärder

(tvåstegsrening genom infiltrationsstråk, svackdiken samt dagvattendamm) beräknas

minska eller vara oförändrad jämfört med befintlig situation.

Rekommendationen om fortsatt utredning av alternativa avrinningsstråk ner mot

Duveholmssjön i detaljplanen för Duvestrand norra har strukits i den senaste versionen

av dagvattenutredningen (Bjerking 2022-11-11). Ett alternativt avrinningsstråk ner till

Duveholmssjön föreslås anläggas från Claestorpsvägens nordvästra del i planområdet för

Duvestrand södra, med avledning längs med den södra plangränsen till ett fördröjnings-

magasin/översvämningsyta, varifrån dagvatten slutligen leds till Duveholmssjön.

Dagvattenutredningens föreslagna dikessystem längs med planområdets nordöstra och

sydöstra gräns, med en översvämningsyta i mitten för att skydda äldreboendet i norr och

kvarteret Lien i öster, implementeras inte då det inte fyller någon funktion pga ändrade

markförhållanden sedan äldreboendet uppfördes. Dagvattenhanteringen bör därför i

stället lösas inom respektive fastighet (äldreboendet och kv. Lien).

Risk för översvämning

Den alternativa tillfartsvägen har bivit godkänd av räddningstjänsten och fastighets-

ägaren. Planbeskrivningen uppdateras med denna information.

9. Västra Sörmlands räddningstjänst (VSR) 2022-01-20

VSR har inget att invända mot föreslagen detaljplan. Men vill förtydliga och klargöra två

punkter.

1. Den alternativa tillfartsvägen genom Nävertorpsskolans område till föreslagen

detaljplanen fungerar för räddningstjänstens fordon i dagsläget. Punkterna nedan bör

beaktas.

· Vägen ska underhållas och vara framkomlig för räddningstjänstens tunga

fordon.

· Vägen får inte avvecklas innan annan alternativ väg finns framtagen till ovan

nämnda detaljplans område.

· Beakta att den alternativa tillfartsvägen även blir tillfartsväg för

räddningstjänsten till redan befintlig bebyggelse.

2. Om byggnader/komplementbyggnader placeras närmare än 4 meter från tomtgräns

bör yttervägg mot tomtgräns uppfylla lägst motsvarande brandklass EI 30.

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar

1. Informationen har vidarebefodrats till berörda. Planbeskrivningen kompletteras med

ett avsnitt om sekundär utryckningsväg.

2. Planbeskrivningen kompletteras med text om ytterväggars brandklass vid byggnaders

placering närmare än 4 meter från fastighetsgräns. I bygglov och startbesked är det

viktigt att detta beaktas.
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10. Lantmäteriet 2022-01-20

Gränsers kvalité

Det finns gränser i planområdet som är inlagda i den digitala registerkartan med mycket

god lägesosäkerhet (0,025 meter), men även denna lägesosäkerhet kan vara missvisande.

Vid övergången mellan referenssystem RT 90 till Sweref 99 transformerades nämligen

tusentals gränspunkter över hela lander som registrerades rakt av, utan kontroll, med

lägesosäkerhet 0,025 meter. Det har i efterhand visat sig att många av dessa punkter, till

exempel i områden med lokala stomnät, kan ha god intern lägesosäkerhet, men inte ligga

rätt i förhållande till SWEREF 99. Lantmäteriet uppmanar därför kommunen att vara

extra uppmärksam vid planläggning av områden där det förekommer gränser med just

lägesosäkerheten 0,025 meter, och vid behov kontrollmäta sådana gränser.

Fastighetsrättsliga frågor

Under rubriken fasighetsbildning på sidan 28 i planbeskrivninge står det att "den som

initerar inlösen av allmän platsmark ska bekosta eventuella förrättningskostnader". Detta

behöver förtydligas. Det ska tydligt framgå vem som ska stå för kostnaden i

planbeskrivningen. I och med att kommunen alltid har skyldighet att lösa in mark ska det

tydligt i planhandlingarna framgå eventuella kostnader för övriga fastighetägare.

Vid lantmäteriförrättning kan kommunen ändå få ta en del av förättningskostnaden om

en sådan bedömning görs i förättningen oavsett vad som står i planbeskrivningen.

Planbeskrivningen är inte juridiskt bindande och en indikation på hur kommunen avser

att planen ska genomföras.

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar

Gränsers kvalité

När grundkartan till plankartan togs fram kontrollerades lägesosäkerheten och den ska

ligga rätt i förhållande till SWEREF 99.

Fastighetsrättsliga frågor

Enligt överenskommelse mellan kommun och exploatör ska exploatör bekosta

lantmäteriförättningar. Planbeskrivningen förtydligas med denna information.
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Ej tillgodosedda synpunkter från samråd

Alla inkomna synpunkter från samrådet har tillgodosetts, med undantag av Postnords önskemål

att postlådor ska placeras i en lådsamling vid infarten till bosatsområdet.

Ändringar i förslaget

Efter inkommet yttrande från länsstyrelsen har dagvattenutreningen reviderats och

dagvattensituationen förtydligats i planbeskrivning. Åtgärder med högre reningseffekt har tagits

med i beräkningarna. Planbestämmelser gällande bebyggelsens utformning och utförande samt

ändrad lovplikt har ändrats, lagts till eller strukits. Fördröjningsmagasin, skyddsvall och dike har

tillkommit på naturmark.

Planbeskrivning

· Avsnittet om grundvatten har kompletterats med uppgifter om grundvattenmätning vid

det planerade fördröjningsmagasinet för dagvatten.

· Text om strandskydd har ändrats. Planområdet omfattas inte av strandskydd.

· Text om vilken brandklass som krävs för yttervägg vid byggnation närmare än 4 meter

från fastighetsgräns har lagts till.

· Text om att parhus ska placeras i fastighetsgräns har lagts till.

· Text om att bostadsentréer ska placeras mot allmän gata har strukits.

· Text om att garage inte får uppföras på korsmark har ändrats till att det inte bör

uppföras.

· Avsnittet om dagvatten har kompletterats med uppdaterade föroreningsberäkningar,

information om geohydrologi, dagvattendamm, diken, avrinningsstråk samt

förutsättningar för infiltration.

· Text om att den sekundära tillfartsvägen har godkänts av räddningstjänsten och

information om den har lagts till.

· Beräknad tid för antagande har ändrats pga reviderad dagvattenutredning samt

kompletterande grundvattenmätning.

· Text har lagts till om att kommunen kan få ta en del av förrättningskostnaden vid

lantmäteriförrättning om en sådan bedömning görs i förrättningen.

Plankarta

· Bestämmelse om brandklass för yttervägg vid byggnation närmare än 4 meter från

fastighetsgräns har lagts till.

· Bestämmelse om att bostadsentréer ska placeras mot allmän gata har strukits.

· Bestämmelse om att parhus ska placeras i fastighetsgräns har lagts till.

· Bestämmelse om att ny bebyggelse ska uppföras med sadeltak och tillåten takvinkel

har ändrats till att endast gälla för huvudbyggnad.

· Bestämmelse om att endast komplementbyggnad får uppföras på korsmark, med

undantag för garage och carport, har ändrats. Undantaget för garage och carport

har strukits.

· Bestämmelse om att bygglov krävs även för anmälningspliktiga åtgärder enligt PBL

(2021:900) 9 kap 4a-c§§ på tomt/ fastighet avsedd för rad- eller parhus har ändrats.

Bestämmelsen gällde tidigare alla tre områden där rad- och/eller parhus är möjliga,

men gäller nu endast områdena närmast Claestorpsvägen.
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· Bestämmelse om att fördröjningsmagasin med en yta om 530 m2 ska anordnas har

lagts till.

· Bestämmelse om att skyddsvall ska anordnas har lagts till.

· Dagvattendiken på naturmark har lagts till.

I övrigt görs redaktionella ändringar och förtydliganden.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Katrineholm 15 februari 2023

Yeneba King Liljencrantz Erik Bjelmrot

Planarkitekt Avdelningschef
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Inledning 

Planprocessen – Standardförfarande 

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

 
 
 
Handlingar 

 Plankarta 
 Planbeskrivning och illustrationskarta (detta dokument) 
 Fastighetsförteckning 
 Undersökning om betydande miljöpåverkan 
 Samrådsredogörelse 

Underlag till detaljplan 

 Gestaltningsprogram Duvestrand, Tyréns, daterad 2016-06-14. 
 Arkeologisk utredning vid Duvestrand, Kraka Kulturmiljö, daterad 2017-06-05. 
 Reviderad dagvattenutredning Duvestrand, Bjerking AB, daterad 2022-11-11. 
 Grundvattenmätning, daterad 2022-10-08. 
 Skyfallskartering Duvestrand, DHI, daterad 2019-06-14. 
 Tolkning av översiktlig geoteknisk undersökning (HSB:S Riksförbund, 1972-06-08), 

Bjerking AB, daterad 2020-12-04. 
 TPM/MUR geoteknik Duvestrand, Ramboll, daterad 2020-09-03. 
 Rapport översiktlig miljöteknisk markundersökning, WSP, daterad 2021-11-10. 
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Syfte 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för ett nytt bostadsområde med ca 30 nya enbostadshus. 
Det nya bostadsområdet ska harmoniera med befintlig bebyggelse och utformas med inspiration 
från platsen och svensk byggnadstradition. En ny lokalgata länkar samman befintligt och nytt 
bostadskvarter. Bostadskvarterets utformning syftar till att skapa ett attraktivt, tryggt och 
inbjudande stadsrum med förgårdar och bostadsentréer mot gatan. Detaljplanen är en etapp i 
utvecklingen av området Duvestrand som omfattar totalt ca 200 nya bostäder. Inom 
utvecklingsområdet för Duvestrand möjliggörs även flerbostadshus och centrumverksamheter. 
 
Bakgrund 
Ett gestaltningsprogram för 27 hektar mark genomfördes 2016 i samarbete med 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. Uppdragets syfte var att utifrån befintliga förutsättningar 
identifiera områden för ca 170 nya bostäder och ett nytt äldreboende med plats för 90 boende. 
Programmet skulle fungera som underlag för kommande detaljplanearbete och beslutsunderlag 
för politiken. Gestaltningsprogrammet resulterade i att Bygg- och miljönämnden beslutade att 
påbörja två planuppdrag, ett för nya äldreboendet Dufvegården och ett för bostäder, förskola 
och park. I februari 2018 antogs detaljplanen för det nya äldreboendet. Under planarbetet med 
Duvestrand ändrades planområdets avgränsning och omfattning från en detaljplan till tre 
detaljplaner. Uppdelningen gjordes med anledning av olika prioriteringar, andra 
markägoförhållanden och effektivisering. Bostadsområdet delades upp i två detaljplaner, 
Duvestrand Norra och Duvestrand Södra och den nya förskolan blev ett eget planuppdrag. 
Detaljplanen Duvestrand Södra planeras utöver bostäder även för centrumverksamheter och 
allmänna ytor. Ytterligare information om programmet finns under avsnittet bebyggelseområde 
och som bilaga till detta dokument. 

Plandata 

Läge och areal 
Planområdet är beläget ca 2,5 kilometer sydväst om Katrineholms centrum intill 
Duveholmsbadet. Planområdet omfattar ca 3 hektar. 
 

 
Översiktsbild som visar planområdets läge, gulmarkerat i kartans nedre vänstra hörn. 
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Markägoförhållanden 
Inom planområdet finns två markägare. Exploateringsfastigheten Räfsan 3 ägs av OBOS Mark AB 
och Nävertorp 5:1 ägs av Katrineholms kommun. 

Tidigare ställningstaganden 

Kommunala beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutade 2020-06-17 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag 
att upprätta en ny detaljplan för Duvestrand - norra delen, del av fastigheten Nävertorp 5:1 och 
Räfsan 3 i syfte att möjliggöra för nya bostäder. 
 
Översiktsplan 
Planförslaget överensstämmer med intentionerna i Översiktsplan 2030 - del staden, antagen den 
17 november 2014. I översiktsplanen är området utpekat som utvecklingsområde för bostäder. 
Enligt översiktsplanen är området lämpligt för bebyggelse i mindre skala. 
 
Grönplan 
I grönplanen för Katrineholm stad från 2018 är platsen utpekad som exploateringsområde. 
Detaljplaneförslaget innebär att ny bebyggelse behöver ta del av skogsområdet i anspråk. Det 
nya kvarteret kommer att innehålla gröna inslag och ekologiska värden i form av buskar, träd, 
förgårdar, planteringar och gräsmattor. 
 
Riksintresse 
Planområdet berörs inte av något riksintresse. 
 
Detaljplan 
Planområdet berörs av gällande detaljplan 0438-P89-8 (Kv. Räfsan m.m.) från 1989. I gällande 
detaljplan är exploateringsfastigheten Räfsan 3 ämnad för radhusbebyggelse i två våningar med 
tillhörande garage och kvartersgårdar. Resterande mark inom planområdet är planlagd för 
naturändamål. Bostadsbebyggelsen som den gällande detaljplanen möjliggör är inte genomförd. 
 
Miljöbedömning 
En undersökning om betydande miljöpåverkan är framtagen. Länsstyrelsen delar kommunens 
bedömning att det inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan om detaljplanen 
genomförs. Detaljplanen bedöms vara förenlig med miljöbalkens bestämmelser för hushållning 
med mark- och vattenområden, och miljökvalitetsnormer bedöms inte överskridas inom 
planområdet. 
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Förutsättningar och förändringar 

Natur och kultur 

Mark och vegetation 
Marken är relativt kuperad i planområdet och topografin varierar mellan +43 till +50 meter. 
Terrängen lutar generellt från norr till söder. Duveholmsjöns inmätta strandlinje är på +29,5 
meter. Där den nya lokalgatan föreslås att ansluta till Claestorpsvägen är höjdskillnaden +47 
meter i norr och +43 meter i söder. Inom planområdet finns en ansamling med stora stenblock 
som utgör ett område på ca 40 meter i diameter som ska bevaras. Området består av olikåldrig 
lövblandskog, mellan 50 till 75 år gamla. I trädskiktet finns asp, björk, sälg, rönn m. fl.  
I buskskiktet finns bl. a. skogstry, måbär, spärroxbär, druvfläder och krusbär. Fältskiktet  
är av grästyp. 
 

 
Naturvärdesinventerat område och gränsdragning för ny bebyggelse. 
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Geotekniska förhållanden, skredrisk och grundläggning 
För att förklara de geotekniska förhållandena på platsen har planområdet delats in i två 
delområden, områdets norra del och områdets södra del. 
 

 
Undersökningsområdet för geoteknisk undersökning (HSB 1972/Bjerking 2020). 
 
Norra delen 
Jordlagerföljden i den norra delen av planområdet består av dyig torv på silt, på siltig lera på 
morän. Den dyiga torven har en mäktighet på mellan 0,5 och 1 meter. Silten har en mäktighet på 
cirka 1 meter. Lerans mäktighet bedöms vara cirka 0,5 meter förutom i områdets mellersta delar 
där leran överlagras av cirka 2 meter torrskorpelera. Moränens mäktighet har inte bestämts då 
sonderingar har stoppat i moränen, men har enligt tidigare undersökningar uppskattats vara 
cirka 0 till 6 meter. 
 
Sondering i den norra delen har stoppat mellan 0,5 och 3,5 meter under dåvarande markyta.  
De tunnaste jordlagren återfinns i områdets norra respektive nordöstra delar (HSB 1972/Bjerking 
2020). 
 
Södra delen 
Sydvästra delen av området består av dyig torv på silt, på grusig, sandig morän. Den dyiga torven 
har en mäktighet på cirka 0,5 meter medan silten och lerans mäktighet är cirka 1 meter där 
jordprovet tagits. Moränens mäktighet har inte undersökts, utan sonderingen har stannat i 
moränen. 
 
Avstånd till sonderingsstopp varierar mellan cirka 0,5 och 4 meter. Den sydöstra delen av 
området består generellt av morän. Mäktigheten på moränen har inte undersökts utan 
sonderingen har stannat i moränen, men har enligt tidigare undersökningar uppskattats vara  
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cirka 0 till 6 meter. Avstånd till sonderingsstopp i den södra delen är mellan 0,7 och 3 meter (HSB 
1972/Bjerking 2020). 
 
Sättningar och stabilitet 
Inga prover avseende sättningar utfördes vid den tidigare undersökningen. De lösa jordarterna 
inom området, såsom silt, torv och lera är sättningskänsliga, och sättningar bedöms uppstå vid 
påförd last. För att undvika sättningar kan marken skiftas ur mot icke sättningskänslig jord eller 
förstärkas med tex kc-pelare, alternativt använda överlast för att ta ut eventuella sättningar. 
 
Skjuvhållfastheten på kohesionsjorden har inte provtagits. Därför bedöms det att även små 
schakter inom lösjordsområdena kan innebära stabilitetsproblem, och schakter behöver 
detaljstuderas (HSB 1972/Bjerking 2020). 
 
Grundläggning 
Beroende på grundläggningsnivå på de planerade byggnaderna bedöms byggnaderna kunna 
grundläggas på antingen platta på naturligt lagrad friktionsjord, alternativt berg eller på pålar. 
 
Vid grundläggning på friktionsjord skall samtlig torv, lera och silt schaktas bort ned till naturligt 
lagrad friktionsjord och ersättas med minst 0,2 m packad fyllning av materialtyp 2. Packad 
fyllning utförs enligt AMA Anläggning 17 CEB.2 (HSB 1972/Bjerking 2020). 
 
Grundvatten 
Grundvattennivån i södra röret på kvartersmark för bostäder uppmättes till +42,94 m och 
marknivån till +45,24 m. Grundvattennivån i det norra röret på kvartersmark för bostäder 
uppmättes till +43,35 m och marknivån till +44,7 m. 
 
Grundvattennivån har även uppmätts i naturmarken i den sydöstra delen av planområdet där ett 
fördröjningsmagasin för dagvatten med en storlek av 530 kvadratmeter ska anläggas. I det norra 
röret uppmättes en grundvattennivå på +39,46 m och marknivå på ca +43,5 m. I det södra röret 
var röret torrt (bottennivå på rör +40,56) och marknivå på ca +43,5 m. 
 
Projekterad gata genom planområdet har höjdsatts så att grundvattennivåerna inte påverkar 
gatans konstruktiva delar. Grundvattennivåerna ligger med god marginal lägre än projekterad 
gata; mer än 1 - 2 meter under vägterrass i större delen av gatans sträckning.   
 

 
Kartorna visar grundvattenmätningar på kvartersmark för bostäder(vänster) respektive på naturmark (höger). 
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Markradon 
Strax söder om Claestorpsvägen intill planområdet har markradonvärden inom spannet för 
normalriskområde uppmätts, varför radonskyddat byggande krävs inom planområdet (Ramboll, 
2020). 
 
Markföroreningar 
Intill planområdet har det tidigare funnits en trävaruaffär (beteckning E i kartan nedan) och strax 
öster om området har det tidigare funnits en handelsträdgård (beteckning 3 i kartan nedan).  
En miljöteknisk markundersökning genomfördes 2013 under framtagandet av detaljplanen för 
Plogen 2 m.fl. (0483-P2018/9). Marken provades i sex punkter för eventuella spår av metaller och 
bekämpningsmedel från verksamheten. Proverna visade inga förhöjda halter av metall i 
förhållande till känslig markanvändning. Låga halter av bekämpningsmedlet klorerade pesticider 
(DDE, en nedbrytningsprodukt av DDT) påträffades i två provpunkter öster om Halvergatan. 
Uppmätta halter av DDE låg väldigt nära detektionsgränsen på 0,010 mg/kg TS och bör anses 
som låga. Inga saneringsåtgärder bedömdes vara nödvändiga. 
 
En miljöteknisk markundersökning har genomförts i planområdet på grund av risk för spridning 
till grundvattnet samt en osäkerhet angående flytt av jordmassor från trävaruaffären och den f.d. 
handelsträdgården till planområdet. Undersökningarna av jord och grundvatten visar på halter 
under generella riktvärden och jämförvärden. Inga föroreningar från de tidigare omkringliggande 
verksamheterna, handelsträdgården och trävaruhandeln, har detekterats i analyser. I och med 
att detaljplaneområdet ligger högre än de omgivningar där verksamheterna bedrivits, är det 
osannolikt att föroreningar ska ha transporterats till området med grundvattenströmningen. 
 
Baserat på utförda undersökningar föreligger inget saneringsbehov av fastigheten, och WSPs 
bedömning är att fastigheten Räfsan 3 är lämplig för bostadsändamål (WSP, 2021). 
 

 
Ungefärlig lokalisering av sågverket (E) och handelsträdgården (3) (Länsstyrelsen Södermanland, 2020). 
 
Generellt är föroreningshalterna i jord under Naturvårdsverkets riktvärden för Mindre än Ringa 
Risk (MRR). Endast i ett prov har en halt av bly strax över Känslig Markanvändning (KM) noterats. 
Halten underskrider Mindre Känslig Markanvändning (MKM). I samma prov är halten kadmium 
mellan haltgränsen för MRR och KM. Den blyhalt som ligger strax över KM-gränsen är en 
utstickare som inte kan anses som representativ för platsen. Medelhalten i massorna 
underskrider både KM och MRR. Det innebär att fri hantering och återanvändning av massor är 
möjlig, utan anmälan till tillsynsmyndigheten. Däremot har det översta torvskiktet 0–0,3 m en 
organisk halt (TOC) som överskrider mottagningskrav hos de flesta deponier. 
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De flesta analysresultat från grundvatten är under detektionsgränsen för analysmetoden, och 
därmed långt under jämförvärdena. Halterna av PAH:er, bekämpningsmedel, impregnerings-
medel och oljekolväten var under riktvärdena. Metallerna visade på låga halter, utom för arsenik  
i grundvattenrör 1, som sticker ut över SGU:s kriterier för "hög halt", men ligger långt under 
Livsmedelsverkets nivå för dricksvatten. Enligt SGU:s biogeokemiska karta är halten arsenik 
generellt lite hög i Katrineholmsområdet, vilket sannolikt har en naturlig förklaring. 
Grundvattenproverna understiger alla relevanta jämförvärden. 
 
Platsens historia 
Området vid Claestorpsvägen har varit planlagt för bostadsändamål sedan slutet av 1960-talet, 
och de första punkthusen stod klara i slutet av 1970-talet. Innan bostadsområdet bebyggdes var 
platsen oexploaterad. Efter att de första punkthusen uppfördes har byggandet fortsatt fram till i 
början på 1990-talet, då radhusbostäderna slutfördes. År 2015 påbörjades byggnationen av 
kvarteret Lien som slutfördes ett år senare. Innan marken planlades för bebyggelse 1968 fanns 
en trävaruaffär i kvarteret Lien och en handelsträdgård i kvarteret Plogen. Dessa kvarter 
omfattas inte av planområdet för denna detaljplan. 
 
Längs med Claestorpsvägen syns en tidslinje, från 1970-talets höghusbebyggelse till 1990-talets 
radhusbostäder och de moderna flerbostadshusen i kvarteret Lien. Claestorpsvägen var en del 
av kommunens miljonprogramsatsning mellan 1960- och 1970-talet. Totalt planerades 1300 
lägenheter, fördelat på lamellhus och punkthus i bostadsprogrammet för Stavstugeområdet, ett 
område som sträckte sig från Värmbolsvägen till Kerstinbodagatan och omfattade ca 52 hektar. 
Det byggdes dock aldrig 1300 lägenheter, utan vissa planändringar genomfördes. Bland annat 
planlades ett 40-tals småhus istället för 270 lägenheter inom kvarteret Krattan. När detaljplanen 
för Kv. Räfsan antogs, reducerades byggrätterna vid Claestorpsvägen med 7000 m2. Detaljplanen 
medförde att 16 punkthus reducerades till 6 stycken, medan det på övrig mark i kvarteret 
möjliggjordes för 50 radhus i två plan, och av dessa uppfördes 20 stycken. 
 
Kulturmiljövärden 
Punkthusen har fem våningar med fasadmaterial i tegel och stora symmetriska fönsterpartier.  
De terrasserade balkongerna ger liv åt den annars raka och enkla punkthusformationen och 
varsin uteplats med goda solförhållanden till de boende. Området ligger insprängt i naturen med 
stora gräsbevuxna gårdsytor som ger utrymme för umgänge och lek. Träd har planterats längs 
med gångstråken på kvartersgårdarna och en trädridå som sträcker sig in i bostadsområdet har 
bevarats. Området är lummigt och harmoniskt trots punkthusens stora avtryck. 
 
Radhusen har stående träpanel i ljusa kulörer. Radhusområdet har längor om fyra bostäder per 
enhet och är placerade med entréer mot den gemensamma gården och parkeringen. Husen har 
låga lutande sadeltak med en indragen våning. Den lägre radhusbebyggelsen med en gemensam 
kvartersgård mot gata skapar ett luftigt och rymligt gaturum. Med de högre punkthusen i 
bakgrunden och radhusen i förgrunden och med skogen som omfamnar platsen bildas en 
effektfull stadsbild. 
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Foto från Claestorpsvägen. De olika byggnadsvolymerna skapar en effektfull stadsbild från  
Claestorpsvägen (Google maps). 
 
Bostadskvarteret Lien, som stod klart 2016, består av 20 lägenheter fördelat på två lamellhus 
med putsad vit fasad och branta sadeltak. Byggnaderna ger ett modernt intryck med inskjutna 
takbalkonger, utstickande takkupor, ljusgrått plåttak och vitputsad fasad med ljusgråa detaljer. 
 

 
Foto från Kerstinbodagatan på en av byggnaderna i kvarteret Lien (Google maps). 
 
Fornlämningar 
Inom planområdet har inga fornlämningar påträffats. 
 
Ett boplatsläge noterades i objekt 5 (se bild på nästa sida), men utan spår av förhistoriska fynd 
och boplatsläget kunde avskrivas. Inom boplatsläget noterades ett röjningsröse (objekt 6) som 
berördes av ett schakt. I röset framkom glas och plåt. Den ligger invid en yta som odlats under 
sent 1800-tal och tidigt 1900-tal enligt Häradskartan, och bedöms som sentida (Kraka kulturmiljö 
AB, 2017). 
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Kartbild med utbredningsområde och utredningens resultat (Kraka Kulturmiljö AB, 2017). 
 
Om ytterligare fornlämningar påträffas i samband med exploatering föreligger anmälningsplikt 
enligt kulturmiljölagen (1988:950). 
 

Bebyggelseområden 

Bostäder 
Det finns inga bostäder inom planområdet. Detaljplanen möjliggör för ca 30 nya enbostadshus 
med en variation av radhus, parhus och villor i en tvåvåningsskala. I förslag till detaljplan har 
bebyggelse inte reglerats till en specifik bebyggelsetyp, utan det finns utrymme för val av 
bostadstyp. Kommunens utgångspunkt har varit att skapa ett harmoniskt kvarter med småskalig 
bebyggelse som passar in i den befintliga stadsbilden. Ett gestaltningsprogram har tagits fram 
som är grund till detaljplanen och illustrationsskissen. Se vidare under avsnittet gestaltnings-
program och i bilaga till denna handling. 
 
Förslaget till ny bebyggelse utgörs av en trädgårdsstadsstruktur, vilket innebär blandad 
bebyggelse i två våningar av småhus, radhus och parhus. Kännetecknande för denna är den 
enhetliga placeringen av husen på regelbundna avstånd längs med den gemensamma nya 
lokalgatan och längs med Claestorpsvägen. Förgårdsmarklinjen med sina häckar och grönska 
bildar en tydlig inramning av bebyggelsen, och den privata gårdssidan skapar en tydlig avskild 
privat vistelsezon för varje bostad, vilket också är ett kännetecken för trädgårdsstadens karaktär. 
Boendeparkering inom förgårdsmarkzonen undviks, och istället ordnas parkeringsplatser dels på 
samlade parkeringsytor, dels på privata p-platser på gavelsidan, eller på den privata gårdssidan 
av husen (gäller bebyggelsen längs med Claestorpsvägen). Häckplanteringar runt varje tomt 
ramar in bebyggelsen som ytterligare ett enhetligt karaktärsdrag. En ny gång- och cykelväg 
skapar en genare förbindelse mellan den nya lokalgatan och österut mot Kerstinbodagatan och 
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centrum. Runt befintlig gruppbostad i planområdets västra del lämnas en friytezon som utökar 
dess tomtplats. 

 
Illustration över planområdet (OBOS, 2020). 
 
Verksamheter 
Det finns inga verksamheter inom planområdet, och inga nya verksamheter planeras. 
 
Placering, skala, utformning och material 
Inom planområdet är ca 13 700 m2 planlagt för bostadsändamål i en variation av hustyper. 
Detaljplanen tillåter bebyggelsetyperna radhus, parhus och friliggande villor. Kvartersmarken i 
detaljplanen är uppdelad i fyra olika bebyggelsesammansättningar i syfte att skapa ett måttligt 
tätt bostadskvarter och möjliggöra för en variation av upplåtelseformer. Olika bebyggelsetyper 
skapar en dynamik i stadsbilden, samtidigt som utformningsbestämmelserna ger området en 
karaktär av småhusidyll. 
 
Placering 
Huvudbyggnader inom område med bestämmelse f1 och f2 ska placeras i linje med 
förgårdsmarken. Detta skapar ett socialt, tryggt och attraktivt gaturum. Huvudbyggnader ska 
placeras minst 4 meter från tomt-/fastighetsgräns, inom område för bestämmelse f1. Det innebär 
att ena fasaden på ett parhus ska placeras minst 4 meter från grannfastighet. Parhus ska 
placeras i fastighetsgräns. För garage och carport sammanbyggt i bostadshus tillåts den delen av 
huvudbyggnaden att placeras 1 meter från tomt-/fastighetsgräns. Avståndsbestämmelserna har 
upprättats för att minska byggnadernas skuggpåverkan och ge boende en större hemfridszon. 
Dessa bestämmelser gäller inte för område f3 och f4. 
 
Komplementbyggnader ska placeras minst 1 meter från tomt-/fastighetsgräns om det inte är 
sammanbyggt i densamma. Det innebär att sammanbyggda garage över tomt-/fastighetsgräns 
tillåts. Garage/carport ska placeras minst 6 meter från allmän gata och blir indragna från 
bostadshuset. Placeringsbestämmelsen möjliggör för parkering framför garage/carport och 
säkerställer en säkrare trafiksituation vid in-/utkörning. 
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I kvartersmarken i söder inom egenskapsområden f3 och f4 är placering av bebyggelse flexibel. 
Inom korsmarkerat område bör inte garage uppföras eftersom det hamnar för nära kvarters-
gatan. Carport är lämpligare eftersom sikten påverkas mindre. 
 
Om byggnader/komplementbyggnader placeras närmare än 4 meter från fastighetsgräns, bör 
yttervägg mot fastighetsgräns uppfylla lägst motsvarande brandklass EI 30. 
 
Skala 
Högsta tillåtna nockhöjd för huvudbyggnad är 9 meter och 4,5 meter för komplementbyggnad 
inklusive garage/carport sammanbyggt med bostadshus. Reglering av höjd säkerställer att 
bebyggelsen förblir småskalig, trivsam och inte för dominerande. Detaljplanens reglering av 
fastighetsstorlek, tillsammans med största tillåtna byggnadsarea, säkerställer en måttlig 
bebyggelsetäthet och att kommunens önskemål på minst 20 nya en- och tvåbostadshus kan 
uppfyllas. Bygglov krävs för anmälningspliktiga åtgärder enligt PBL (2010:900) 9 kap 4a-c§§ på 
tomt/fastigheter avsedda för radhus och vissa parhus i syfte att hålla nere exploateringsgraden. 
Det innebär att anmälningspliktiga åtgärder måste rymmas under byggrätterna som regleras i 
detaljplanen. 
 

 
3d-modell på hur planområdet kan tänkas utformas, sett från sydväst (OBOS, 2020). 
 
Utformning och material 
Utformningsbestämmelserna syftar till att skapa ett karaktäristiskt småhusområde med 
inspiration från svensk byggnadstradition. Ambitionen har varit att få en enhetlig och harmonisk 
bebyggelsestruktur. Endast enbostadshus tillåts. 
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Ett par förslag på husmodeller som kan byggas inom planområdet (OBOS, 2020). 
 
Gestaltningsprogram 
Syfte 
Gestaltningsprogrammet för Duvestrand togs fram i juni 2016 på uppdrag av Samhällsbyggnads-
förvaltningen i syfte att identifiera områden för ny bebyggelse utifrån befintliga förutsättningar. 
Programmet redovisar valda byggnadstypologier och hur exploateringen påverkar den befintliga 
strukturen, samt hur den värnar om de värden som finns i området. Gestaltningsprogrammet 
omfattar ett markområde på omkring 27 hektar, och uppdraget var att lokalisera 150 bostäder, 
20 villatomter och ett äldreboende med 90 bostäder. 
 

 
Markområdet som omfattas av gestaltningsprogrammet för Duvestrand (Tyrens, 2016). 
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Metod 
Gestaltningsprogrammet består av en inledande inventering som följs av en analysdel vilken 
resulterade i ett förslag för nybyggnation. Inventerade aspekter var följande: Landskapsbild, 
mötesplatser, rörelsemönster, riktningar, barriärer, bebyggelsestruktur, naturvärden och sociala 
värden. Inventeringen och analysen bygger på fältstudier samt tidigare framarbetat material, 
vilka är: översiktsplanen, biotopinventeringen (Sweco, 2015) och sociotopinventeringen 
(Ekologigruppen AB, 2016). Utifrån inventeringen identifierades tre områden som lämpliga för 
exploatering och ett antal utgångspunkter för exploatering arbetades fram. Analysdelen visar 
lämpliga områden att exploatera och hur de kan exploateras samtidigt som befintliga värden 
värnas. Gestaltningsprogrammets förslag till nybyggnation redovisar byggnadstypologier, men 
inte materialval eller exakt utformning av byggnader. Förslaget visas i illustrationsplanen på  
sidan 16. 
 
 
Identifierade utgångspunkter för exploatering i området: 

- Hänsyn ska tas till befintliga värden som redovisas i sociotopkarteringen och 
biotopkarteringen. 

- Ny bebyggelse ska inte försvaga eller hindra befintliga rörelsemönster eller riktningar. 
- Exploatering ska öka tillgängligheten och helst gynna och bidra till att förstärka 

kopplingarna mellan norr och syd. 
- Ny bebyggelse ska placeras så att tillgängligheten till offentliga platser med högt 

rekreationsvärde bevaras och helst förstärks. 
- Befintliga rekreationsområden bör utvecklas. 
- Ny bebyggelse bör utgå från befintlig struktur och ansluta till befintliga vägar. 

 
Resultat 
Gestaltningsprogrammet resulterade i fyra olika bostadsområden. Ett 20-tal villor inom området 
för denna detaljplan, 120 lägenheter fördelat på fem punkthus väster om Claestorpsvägen, 36 
lägenheter i tre nya lamellhus inom kvarteret Lien och en utbyggnad av äldreboendet med 90 
platser. Äldreboendet föreslogs utformas med flyglar mot parken som skulle bilda olika 
gårdsrum för både privata och gemensamma uteplatser. Punkthusens placering intill 
Claestorpsvägen är en fortsättning på strukturen med de befintliga punkthusen. De nya 
punkthusen skapar ett mer levande gaturum, och i samband med exploatering föreslås en 
ombyggnation av Claestorpsvägen. Det nya villaområdet får en slinga och bildar en 
kvartersstruktur med angöring från återvändsgatan. Att använda den befintliga infrastrukturen 
sparar resurser, samtidigt som man minskar mängden tillkommande dagvatten. Programmet 
föreslår ett parkeringstal på en parkering per lägenhet, och för att undvika stora hårdgjorda ytor 
bör parkering anläggas under mark för punkthusen. Genom att använda den befintliga 
höjdskillnaden på platsen för punkthusen kan parkeringsgarage åstadkommas utan alltför stor 
åverkan på landskapet. 
 
Ny bebyggelse öppnar området och möjliggör nya vägar och stigar. Punkthusens placering 
medför att en befintlig stig behöver flyttas några meter västerut, medan nya stigar kan anläggas 
mellan punkthusen och på så sätt förbättra tillgängligheten till skogsområdet och badplatsen. 
Det nya villaområdet förstärker kopplingarna mellan nord och syd med en ny gång- och 
cykelkoppling. Exploateringsförslaget innebär att barriärerna i nord och syd övervinns.  
I samband med att nya bostäder tillkommer ökar också antalet personer som använder 
rekreationsområdena. Den öppna parken i norr har stor potential och skulle med några åtgärder 
bli en attraktiv stadsdelspark med dagliga aktiviteter, och en satsning på en större lekplats skulle 
locka stor publik. 
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Gestaltningsprogrammets förslag till nybyggnation i Duvestrand (Tyrens, 2016). 
 
Service 
Inga servicefunktioner planeras inom området. Omkring 300 meter norr om planområdet finns 
en livsmedelsbutik. I detaljplanen för Duvestrand – Södra delen utreder kommunen 
möjligheterna att skapa förutsättningar för centrumverksamheter i bottenplan. Öster om 
Kerstinbodagatan bedrivs skolverksamhet med ca 100 elever från lågstadiet upp till högstadiet. 
 
Jämställdhet, integration 
Inom Duvestrands utvecklingsområde planeras det för en blandning av bebyggelsetyper och 
upplåtelseformer. En variation av upplåtelseformer och bostadstyper skapar rum för hushåll 
med olika behov, intressen och ekonomi att bosätta sig. Det kan skapa ett diversifierat och 
jämställt bostadsområde med en blandad social struktur. Det planeras även för nya allmänna 
ytor i form av ett lite mindre torg och en större park som kan bli två nya platser för integration. 
 
Barnperspektiv 
Ett tätbebyggt bostadskvarter med förgårdar mot gata skapar en trygg miljö för barnen att vistas 
på. Föräldrar kommer ha god uppsikt över det offentliga rummet och trafikmängden bedöms bli 
liten. Närheten till skogen ger stora möjligheter för lek. 
 
Tillgänglighet 
Tomter som tas i anspråk för bebyggelse skall vara tillgängliga om det inte är obefogat med 
hänsyn till terrängen. Den fysiska miljön bör utformas så att så stor del som möjligt är tillgänglig 
även för funktionshindrade barn och vuxna. Såväl fysiska som psykiska funktionshinder är viktiga 
att beakta i utformningen. 
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Friytor 

Lek och rekreation 
Det finns inga kända platser för lek och rekreation i planområdet. Naturområdet i söder bedöms 
ha ett högt naturvärde med både anlagda och upptrampande stigar som används för löpning och 
promenader. Det finns även en 2,5 hektar öppen yta i norr som kan användas för olika 
aktiviteter. 

 
Den stora öppna ytan norr om planområdet är lämplig för lek och rekreation.  
 
Naturmiljö 
Området är idag oexploaterat, däremot tillåter gällande detaljplan att planområdets 
exploateringsfastighet Räfsan 3 bebyggs med radhusbebyggelse. Det innebär att detaljplanen 
inte ändrar områdets markanvändning. Naturområdet som bevaras i detaljplanen har ett visst 
naturvärde enligt kommunens översiktliga naturinventering. Skogen består av olikåldrig 
lövblandskog mellan 50 till 75 år och fällmossa är påträffad signalart. I trädskiktet finns asp, 
björk, sälg, rönn m.fl. I buskskiktet finns bl.a. skogstry, måbär, spärroxbär, druvfläder och 
krusbär. Det föreslagna naturområdet bevarar den gröna inramningen av kvarteret och den 
avskilda känslan kvarstår, samtidigt som förtätningen längs med Claestorpsvägen ger ett mer 
inbjudande och levande gaturum. Om möjligt bör träd sparas längs med Claestorpsvägen. 

   
Foto till vänster är på det oexploaterade planområdet sett från Claestorpsvägens korsning. Foto till höger  
visar hur avskilt och privat området uppfattas från korsningen Claestorpsvägen och Kerstinbodagatan. 
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Vattenområden 

Vattenområden 
Det finns inga vattenområden inom detaljplanen. 
 
Strandskydd 
Detaljplanen omfattas inte av strandskydd.  
 
Gator och trafik 

Gata 
En ca 180 meter lång och 6,5 meter bred lokalgata planeras i området. Lutningen ska ske mot 
Claestorpsvägen för att avleda kommande dagvatten och undvika instängda ytor. Gatans 
höjdsättning är bestämd i plankartan. Gatan kommer ha låg trafikintensitet och kommer därför 
inte att få någon trottoar. Tack vare den låga trafikintensiteten kan gående och cyklister dela på 
utrymmet tillsammans med personfordon. 
 
Gång- och cykelvägar 
En tre meter bred gång- och cykelbana ska anläggas mellan befintlig cykelbana och planområdets 
lokalgata. Med en ny cykelkoppling till planområdet effektiviseras resandet med cykel för de 
boende och framkomligheten till Duveholmsbadet förbättras. 
 
Kollektivtrafik 
Det går ingen kollektivtrafik till planområdet. Närmaste busshållplats är på Stora Malmsvägen vid 
äldreboendet Dufvegården. Stadslinjebuss 1 trafikerar hållplatsen regelbundet både på vardagar 
och helger. 
 
Parkering 
Fastighetsägare ansvarar för att ordna 
parkeringsplats på den egna fastigheten. 
Boendeparkering för radhusbebyggelsen i 
område B3 ska ske på samlade 
parkeringsytor längs med bebyggelsens 
gavlar. Kommunen vill undvika stora 
parkeringsytor i området så parkering bör 
delas upp i mindre ytor. Parkering inom den 
4 meter breda förgårdszonen är inte möjlig. 
För radhusbostäderna inom kvartersmarken 
B2 och B4 finns en avsedd parkeringsyta 
inom kvartersmarken för B4. Det finns även 
möjlighet att uppföra carport på egen 
tomt/fastighet mot utpekad kvartersgata. 

Exempel på gavelparkering från stadsdelen                 
Brandholmen i Nyköpings kommun (Google maps, 2020). 
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Störningar 

Buller 
Området bedöms inte utsättas för några högra bullernivåer. Claestorpsvägen beräknas få en 
dygnstrafik på 1000 fordon/dygn när exploateringarna i området är genomförda.  
Med hastighetsbegränsningen 40 km/h beräknas den ekvivalenta bullernivån uppgå till 55 dBA  
10 meter från vägens mitt enligt SKL:s/Boverkets häfte ”Hur mycket bullrar vägtrafiken”.  
Nedan finns gällande riktvärden för trafikbuller vid bostäder från Förordningen (2015:216) om 
trafikbuller vid bostadsbyggnader:  

”Buller från spårtrafik och vägtrafik bör inte överskrida 1: 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en 
bostadsbyggnads fasad, och 2: 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en 
uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.” 

Bostadsbebyggelsens fasader kan som närmast hamna 10 meter från Claestorpsvägens mitt och 
kommer då att ligga under gränsvärdet för ekvivalent bullernivå mot bostadsfasad. Placeras 
bostadsbebyggelse med uteplats mot Claestorpsvägen kan den ekvivalenta ljudnivån överskrida 
gränsvärde för ljudnivå vid uteplats med 5 dBA. Kommunen bedömer att inga bullerdämpande 
åtgärder behöver uppföras, eftersom bostäder kommer att ha möjlighet till en tyst uteplats på 
den norra sidan. 
 
Radon 
Radonmätning har genomförts söder om Claestorpsvägen och området klassificeras som 
normalriskområde, vilket innebär en radonhalt mellan 10 kBq/m3 och 50 KBq/m3. Radonhalten 
uppmättes till 9 kBq/m3 och 13 kBq/m3 (Ramboll, 2020). Nya byggnader ska därför uppföras i 
radonsäkert utförande. 
 
 
Risk för översvämning 
Effekterna vid ett skyfall och eventuella översvämningsrisker för befintlig och planerad 
bebyggelse har utretts i en skyfallskartering utförd av DHI. Ett skyfall motsvarar ett regn med 
återkomsttid på 100 år och klimatfaktor 1,25. 
 
I skyfallskarteringen lokaliserades ett lokalt avrinningsstråk som rinner genom kvartersmarken i 
norr och fastnar i en lågpunkt i planområdet. Skyfallsstråket har ett begränsat tillrinningsområde. 
I plankartan anges gatuhöjd, markens lutning samt lägsta nivå för färdigt golv i syfte att undvika 
översvämningar. 
 
Enligt en tidigare version av dagvattenutredningen behövs ett avskärande dike (AD, se nästa sida) 
anläggas längs med gc-vägen i den nordöstra delen av planområdet för att säkerställa att 
avrinning från kvartersmarken inte sker mot det nybyggda äldreboendet. Diket skulle även samla 
upp vatten från den öppna grönytan öster om gc-vägen som enligt skyfallskartering avrinner mot 
befintlig bebyggelse på fastigheterna Lien 1 och 2. När skyfallskarteringen togs fram var den 
öppna gräsytan obebyggd. Idag har äldreboendet (NÄ) byggts ut och skyfallsstråken har 
förändrats. Platsbesök har gjorts och observationer av markens höjd och lutning visar på andra 
förutsättningar än skyfallskarteringens resultat. Det nya äldreboendet ligger lägre än tidigare 
föreslagen översvämningsyta (ÖY) och avrinningen sker öster via äldreboendets sekundära infart 
(NS) mot Kerstinbodagatan förbi kvarteret Liens bebyggelse, alternativt via kvarteret Liens 
parkering. Äldreboendet (NÄ) och kvarteret Lien ligger inte inom utpekat planområde och 
åtgärder inom denna detaljplan fyller ingen funktion. Lokala åtgärder på respektive fastighet, 
Lien och äldreboendet, kan behöva vidtas.  
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Maximalt vattendjup enligt skyfallskartering och planerad bebyggelse. De röda ringarna ringar in  
utsatta lågpunkter (DHI, 2019). 
 

 
Maximalt flöde och flödesriktningar enligt skyfallskartering (DHI, 2019). Symbolerna i kartan ska representera 
avskärande dike (AD), översvämningsyta (ÖY), bräddningsdike (BD), nytt äldreboende (NÄ) och nytt skyfallsstråk 
(NS). 
 

(AD) 

(ÖY) 

(BD) 

(NS) 

(NÄ) 



            

           21(33) 

Bilderna nedan visar hur platsen för det nya äldreboendet ser ut och ger en uppfattning om 
markens höjd och lutning. Tidigare förslag på lösning är inte möjlig enligt observationerna som 
har gjorts på platsen. Bilderna nedan visar att marken lutar ner mot äldreboendets innergård. 
 

 
På bilden syns det att marken lutar ner mot äldreboendets innergård. Området ligger utanför planområdet och 
inga åtgärder inom planområdet kan styra avrinningen bort från äldreboendet. Lokala åtgärder på fastigheten 
behöver vidtas. 
 

 
Äldreboendets innergård. 
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Äldreboendets sekundära infart och dagvattnets väg vid höga flöden. På den vänstra bilden inom blåmarkerat 
område föreslår dagvattenutredningen att en översvämningsyta anläggs. Gräsytan är högre än både infartsgata 
och gc-väg. Den högra bilden visar infartsgatan som vattnet kommer att rinna mot. Det finns en risk att vatten blir 
stående på infartsgatan (röd cirkel) och översvämmas antingen till kvarteret Liens parkering eller mot gc-vägen 
längs med Kerstinbodagatan (röda pilar) och sedan vidare ner mot sjön. Både parkeringen och gatan ligger 
utanför planområdet och åtgärder i plankartan har ingen funktion. Lokala åtgärder kan behöva vidtas. 
 
Enligt skyfallskarteringen är cirkulationsplatsen Kerstinbodagatan/Stora Malmsvägen en lågpunkt 
som riskerar att översvämmas vid skyfall. En alternativ tillfartsväg har lokaliserats om 
cirkulationsplatsen översvämmas, se bild nedan. 

 
Alternativ tillfartsväg. 
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Den alternativa tillfartsvägen, som blir tillfartsväg även till befintlig bebyggelse, ska underhållas 
och vara framkomlig för Räddningstjänstens tunga fordon och får inte avvecklas innan annan 
alternativ väg finns framtagen till planområdet.  Den alternativa tillfartsvägen har godkänts av 
Räddningstjänsten. 
 

Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 
Planområdet ligger inom verksamhetsområde för vatten och avlopp. Ny bebyggelse ska ansluta 
till det kommunala VA-nätet. Det kommunala VA-bolaget Sörmland Vatten ansvarar för att 
ledningsnätet byggs ut. Anslutningsavgift tillkommer för fastighetsägarna. 
 
Dagvatten  
Med planerad exploatering kommer planområdet att bli mer hårdgjort än idag, och resultatet av 
utförda beräkningar visar att exploateringen leder till ett ökat flöde från planområdet då 
befintligt flöde på 69 l/s kan förväntas öka till 195 l/s. För att bibehålla vattenbalansen inom 
planområdet efter exploatering, och för att inte öka avrinningen vid ett klimatkompenserat  
20-årsregn, erfordras en fördröjningsvolym på 208 m3. 
 
Enligt kommunens dagvattenpolicy ska åtgärder planeras in som skapar lokalt omhändertagande 
av dagvatten för att minska belastning på ledningsnätet, och öppna dagvattenlösningar ska 
tillämpas där det är möjligt. Effekterna på vattenbalansen ska minimeras vid exploatering. 
Förorenat dagvatten ska inte blandas med mindre förorenat dagvatten, och förorenat dagvatten 
ska renas så nära källan som möjligt. 
 
Dagvattenutredningen har reviderats inför antagande (Dagvattenutredning Duvestrand, Bjerking 
2022-11-11) i syfte att föreslå åtgärder som minskar beräknade föroreningshalter i dagvattnet 
efter en exploatering. Enligt utredningen uppnås tillräcklig rening om dagvatten inom plan-
området genomgår ett extra reningssteg via avledning till dagvattendamm/ fördröjningsmagasin 
innan det släpps vidare till recipient. En planbestämmelse om fördröjningsmagasin har därför 
lagts till plankartan. 
 
Dagvattnet föreslås i första hand omhändertas lokalt på kvartersmark och allmän platsmark före 
samlad avledning. Åtgärder som föreslås är växtbäddar/skelettjordar, infiltrationsstråk, svack-
diken och dagvattendamm. Dagvattnet bör infiltreras så långt som möjligt före samlad avledning. 
Planområdet bedöms generellt ha goda infiltrationsmöjligheter. Dagvatten från väg och 
parkering, som bedöms vara mest förorenat, ska renas separat innan det blandas med övrigt 
dagvatten från området. Belastningsberäkningar efter föreslagen dagvattenhantering har utförts 
med tvåstegsrening.  
 
Dagvattendammen föreslås anläggas i planområdets sydöstra del som ett andra reningssteg. 
Dagvattenflöde från kvartersmark och gator avleds efter rening och fördröjning till 
dagvattendammen för ytterligare rening, fördröjning, samt bromsning av avrinning ner mot 
Duveholmssjön. 
 
Vid planerad bostadsbebyggelse avleds dagvattnet till infiltrationsstråk, som sedan leds till 
dagvattendammen. I gränsen mellan naturmark och kvartersmark i planområdets östra del, 
anläggs ett dike som renar och fördröjer dagvattnet före avledning till dagvattendammen.  
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Dimensionering av dagvattendammen föreslås göras vid projektering. Dagvattendammens volym 
behöver vara 530 m2 för att uppnå tillräcklig rening, och ytan säkerställs med en bestämmelse i 
plankartan. Dagvattendammen kan även fördröja och hantera höga flöden vid skyfall.  
Avleds dagvatten via dagvattendammen behöver en anslutningspunkt upprättas till det 
kommunala dagvattennätet i Kerstinbodagatan. 

 
Föroreningsberäkningarna visar att samtliga undersökta ämnen kan förväntas minska efter att 
det gått igenom en tvåstegsrening i form av infiltrationsstråk för kvartersmark och makadamdike 
för lokalgatan som sedan renas via dagvattendammen. Tvåstegsrening är nödvändigt för att 
komma ner i samma föroreningsnivå som befintlig markanvändning, och dagvattendammen 
säkerställs därför med bestämmelse i plankartan. 
 

 
Tabellen ovan visar föroreningsbelastning för befintlig och planerad markanvändning vid tvåstegsrening inom 
planområdet enligt schablonhalter (StormTac version 20.2.2). 
 
För att dagvattendammen inte ska kunna orsaka översvämningar vid höga flöden som kan 
drabba den näraliggande bebyggelsen på kvarteret Lien i öster och den planerade 
transformatorstationen söder om dammen, ska en skyddsvall anläggas öster om dammen.  
En planbestämmelse om att skyddsvall ska anordnas läggs därför till plankartan. 
 
En mätning av grundvattennivåerna i området där dagvattendammen ska anläggas genomfördes 
2022-10-08, i syfte att undersöka risken för grundvatteninträngning i dagvattendammen. 
Mätningarna gjordes i två punkter - i det södra grundvattenröret påträffades inget grundvatten, 
där rörets botten låg på höjden +40,56 m. I det norra grundvattenröret påträffades grundvatten 
på höjden +39,46 m. Den befintliga marken vid den planerade dagvattendammen har en höjd på 
ca +43,5 m. Dagvattendammens botten beräknas hamna ca 3 meter ovanför grundvattennivån, 
och den föreslagna placeringen av dammen bedöms således vara lämplig. 
 



            

           25(33) 

 
 
Illustrationen ovan visar placering av dagvattendammen samt grundvattenrör. Öster om dagvattendammen syns 
en skyddsvall som ska förhindra översvämning av kvarteret Lien samt föreslagen transformatorstation. 
 
Gatans höjdsättning är projekterad så att avrinning huvudsakligen sker söderut via 
infiltrationsstråk och diken, för att sedan avledas till dagvattendamm. Kvartersmarken höjdsätts 
med lutning bort från byggnader, mot dagvattenanläggningar. Vid höga flöden (regnmängder 
överstigande 20-årsregn), då dagvattenanläggningarna och ledningsnätet är mättade, sker 
avrinning via lutning till gator och nedsänkta områden som fungerar som sekundära 
avrinningsvägar och översvämningsytor. Dagvattnet kan exempelvis ledas till ett planerat 
fördröjningsmagasin söder om Claestorpsvägen (i planområdet för Duvestrand södra) vid skyfall. 
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Kartan ovan visar indelning av tekniska avrinningsområden samt allmän platsmark och kvartersmark. Observera 
att även planområdet för detaljplan Duvestrand södra redovisas i kartan. 
 
Villaområde 
Inom ytan som planeras för villaområden behöver totalt ca 46 m3 renas och fördröjas. Då sju  
nya villor planeras behöver totalt 19 m3 omhändertas inom villaområde 1 (VO 1) och 27 m3 inom 
villaområde 2 (VO 2). Dagvatten föreslås avledas mot ett infiltrationsstråk i utkanten av 
fastigheterna där det kan fördröjas och renas. Som ett andra reningssteg föreslås dagvattnet  
från infiltrationsstråket avledas via ledning mot den föreslagna dagvattendammen. 
 
Om infiltrationsstråket inom VO1 anläggs med en bredd på 1,5 m och med ett djup på 0,2 m och 
med en 1:3 slänt erhålls i det ytliga magasinet en fördröjningsvolym på cirka 0,18 m3/m och har 
det ett underjordiskt makadamlager på ca 0,3 m djup erhålls en total tillgänglig volym på cirka 
0,31 m3/m. En fördröjningsvolym på 19 m3 erhålls om infiltrationsstråket är ca 65 m långt. 
Infiltrationsstråket inom VO2 föreslås anläggas på samma sätt som för VO1 och behöver 
vara cirka 90 m långt för att erhålla fördröjningsvolymen på 27 m3. 
 
Rad- och parhusområde 
Inom ytan som planeras för radhusområden behöver totalt ca 68 m3 dagvatten renas och 
fördröjas. I Radhusområde 1 (RO 1) planeras fyra fastigheter som totalt behöver omhänderta 
cirka 19 m3 och lokalgatan behöver omhänderta 2 m3. I radhusområde 2 (RO 2) planeras åtta 
fastigheter som totalt behöver omhänderta cirka 42 m3. Kvartersgatan behöver omhänderta  
5 m3. 
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Om dagvatten avleds mot infiltrationsstråk som utformas med 0,2 m djup, 2 m bredd, 
släntlutning på 1:3 med ett underjordiskt makadamlager på ca 0,3 m djup erhålls en tillgänglig 
fördröjningsvolym på cirka 0,45 m3/m. Med en längd på ca 45 m för RO1 och 95 m för RO 2 
erhålls en tillgänglig volym på cirka 19 m3 i RO1 och 42 m3 i RO2. 
 
Dagvatten från kvartersgatorna, som behöver en fördröjning på 5 respektive 2 m3, föreslås 
avledas till gräsdiken längs med gatorna. 
 
Parhusområdet PO1 behöver fördröja en volym på 40 m2. Om det görs i ett infiltrationsstråk som 
är utformat på samma sätt som för radhusområdet med en längd på 90 m kan en volym på cirka 
40 m3 erhållas. 
 
Allmän platsmark 
Områden inom det tekniska avrinningsområdet AO1 som utgörs av vägar, gator, gc-vägar, 
parkering och naturmark utanför bostadsgårdar föreslås som allmän platsmark inom 
detaljplanen. Inom detta område behöver totalt ca 38 m3 dagvatten renas och fördröjas. 
I gatumiljön där marken är relativt hårdgjord och mer föroreningsbelastad föreslås 
dagvattenanläggningar som kan anpassas till en gatumiljö och har bra rening, exempelvis 
nedsänkta växtbäddar och skelettjordar utmed gatan samt infiltrationsstråk med genomsläpplig 
beläggning. Dagvatten kan ledas till anläggning via naturlig tillrinning via höjdsättning eller via 
brunnar. Genom att placera en dräneringsledning i botten på anläggningarna kan de anslutas till 
ledningsnätet för dagvatten. 
 
Områden som föreslås ledas till anläggningar utmed gator i AO1 omfattar ca 90 % av den hård-
gjorda ytan inom allmän platsmark. Det innebär att växtbäddar, skelettjordar och infiltrations-
stråk utmed vägen bör dimensioneras för att hantera ca 38 m3 dagvatten. Beräknat växtbäddar 
med en exempelvis nedsänkning på 0,08 meter och ett 0,5 meter djupt poröst jordlager med 
porositet 15 % är ytbehovet ca 245 m2. Behov av plats i gatuutrymmet beror av vilken typ av 
vegetation som ska etableras, där skelettjordar med stora träd kräver mer plats medan 
nedsänkta växtbäddar kan göras smalare. En skelettjord för trädplantering kan vara ca 3 m bred. 
 
För att ta mindre yta i anspråk och skapa mer utrymme för vegetationens rötter kan växtbädden 
göras djupare samt större under överbyggnad för intilliggande hårdgjorda ytor. För att fördröja 
motsvarande volym dagvatten (38 m3) i skelettjordar är ytbehovet 127 m2 beräknat exempelvis 
en luftig skelettjord med djup 1 meter och porositet 30%. Växtbäddar ger bättre rening än 
skelettjordar. Då det är ett litet avrinningsområde till respektive växtbädd/skelettjord kan 
växtbäddar vara att föredra ur skötselsynpunkt då det inte krävs lika mycket bevattning under 
torrperioder. 
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Exempel på infiltrationsstråk med rasteryta, från dagvattenutredningen (Bjerking, 2021). 
 

 
Dagvattenutredningens avvattningsplan, förslag på fördröjande och renande åtgärder (Bjerking, 2022-11-11).  
Den föreslagna översvämningsytan nära äldreboendet i öster har utgått.  
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Brandvatten 
Det finns brandposter längs med Claestorpsvägen. En ny brandpost behöver installeras utmed 
den nya lokalgatan för att avståndet mellan posterna ska hamna inom 150 meter från varandra. 
Kommunen ansvarar för utbyggnad av brandpostnätet. 
 
El 
Elnätet är utbyggt till platsen och har kapacitet att försörja nya bostäder med el. En ny nätstation 
planeras uppföras inom området utpekat som Teknisk anläggning (E) i plankartan. Nätägaren 
Tekniska Verken bekostar och bygger ut elnätet till framtida anslutningspunkter i planområdet. 
Anslutningsavgift tillkommer för fastighetsägarna. 
 
Fjärrvärme 
Fjärrvärme är utbyggt på platsen. Det finns goda möjligheter för ny bebyggelse att ansluta till 
fjärrvärme. Fjärrvärmeleverantören bekostar eventuell utbyggnad av fjärrvärme till ny 
bebyggelse inom planområdet. Anslutningsavgift tillkommer för fastighetsägare. 
 
Bredband 
Fiber är utbyggt till planområdet. Utbyggnad av fiber kan göras till framtida anslutningspunkter i 
planområdet och bekostas av nätägaren. Anslutningsavgift tillkommer för fastighetsägarna. 
 
Avfall och sophantering 
Ingen återvinningsstation planeras i området. Närmaste återvinningsstation är belägen ca 300 
meter norr om planområdet. Inom område som förbjuder att byggnad uppförs (prickmark) tillåts 
sophus att uppföras i syfte att möjliggöra för gemensam sophantering i framtiden. 

Konsekvenser av planens genomförande 

Sociala konsekvenser 
Kommunen bedömer att detaljplanen är positiv för bostadsförsörjningen och 
befolkningstillväxten. Detaljplanen skapar förutsättningar för boenden i både bostadsrättsform 
och äganderättsform. Det ger en social blandning i området och möjliggör för hushåll med olika 
ekonomiska förutsättningar att bo i nyproducerade enbostadshus. Fler människor kommer röra 
sig i området efter exploatering och det bedömer kommunen som positivt. 
 
Kulturmiljö 
Planförslaget innebär ingen påverkan på några bevarandevärda kulturmiljöer. 
 
Bebyggelse 
Ny bebyggelse passar in med befintlig bebyggelse. Nockhöjden och byggnadernas skala är 
reglerad för att smälta in i området, samtidigt som planområdet ges en ny karaktär. 
Markförhållanden inom planområdet varierar och det finns en risk för sättningar inom de lösa 
jordarterna. Lämpliga markåtgärder behöver genomföras för att eliminera risken för sättningar 
på ny bebyggelse. 
 
Trafik 
Trafiken till och från området kommer att öka marginellt och bedöms inte påverka trafik- 
förhållandena negativt. I syfte att reducera risk för trafikolyckor har infart- och utfartsförbud  
satts mot Claestorpsvägen. 
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Ekonomiska konsekvenser 
Kommunen bedömer att det är positivt för den ekonomiska utvecklingen och näringslivet att 
skapa förutsättningar för ny bostadsbebyggelse. Det är ekonomiskt fördelaktigt att befintlig 
infrastruktur ligger i närheten av planområdet. Det effektiviserar genomförandet av detaljplanen 
och minskar kostnaderna för projektet. 
 
Ekologiska konsekvenser 
En exploatering av området kommer att påverka områdets ekologiska värden. En skogsridå 
sparas runt exploateringsfastigheten, och med häckar, planteringar, fruktträd och gräsmattor 
skapas nya ekologiska värden. Exploatörens ambition är att befintliga träd ska sparas i så stor 
utsträckning som möjligt, vilket kommunen anser vara positivt. Naturområdet i detaljplanen 
bedöms ha ett visst naturvärde med en påträffad signalart, fällmossa (SWECO, 2015). 
 
Park och natur 
Ingen park planeras i området. De små ytorna i norr anges som park eftersom den delen av ytan 
är gräsbeklädd och kommer ingå i en blivande park. Parkytan i nordväst är satt till park med 
anledning av att ytan är en anlagd gräsyta med en gc-bana som löper genom området. 
Naturområdet planeras förbli orört. En gång- och cykelbana ska anläggas mellan exploaterings-
fastigheten och befintlig gång- och cykelbana i norr. 

Genomförande 

Organisatoriska frågor 

Tidplan 
Samråd 2021:1 
Granskning 2021:4 
Antagande 2023:2 
Lagakraft 2023:2 
 
Genomförandetid 
Genomförandetiden föreslås vara 5 år från den dagen då detaljplanen vinner laga kraft. 
 
Huvudmannaskap 
Kommunen är huvudman för allmänna platser. 
 
Ansvarsfördelning 
Exploatören ansvarar för genomförandet av planen och bekostar eventuell flytt av ledningar  
som kan uppstå till följd av exploateringen. Flytt av ledningar ska göras i samråd med lednings- 
innehavaren. Exploatören ansvarar för och bekostar utbyggnad av den allmänna gatan samt 
fördröjningsmagasin för dagvatten inom planområdet. Kommunens VA-bolag (SVAAB) ansvarar 
för utbyggnaden av vatten-, avlopp och dagvattennätet i planområdet. 

Fastighetsrättsliga frågor 

Berörda fastigheter 
I planområdet ingår fastigheterna Räfsan 3 samt del av Nävertorp 5:1. Räfsan 3 ägs av OBOS 
Mark AB. Nävertorp 5:1 ägs av Katrineholms kommun. 
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Kartan ovan visar kommunägd mark och privatägd mark i planområdet. 
 
Fastighetsreglering 
Exploatör initierar och bekostar kommande fastighetsregleringar. Del av fastighet Nävertorp 5:1 
som ingår i kvartersmark för bostad ska föras över till Räfsan 3, gulmarkerat område i kartan 
nedan. Mark avsedd för gata och gc-väg (blåmarkerat område i kartan nedan) ska föras över från 
fastigheten Räfsan 3 till Nävertorp 5:1 när slutbesked för marklovet medges. 
 

Kartan ovan visar vilka delar som ska fastighetsregleras. De gula ytorna utgör ca 1730 m2 och de blå ytorna 
utgör ca 1825 m2. 
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Fastighetsbildning 
Enligt överenskommelse mellan kommun och exploatör, ska exploatören initiera och bekosta 
avstyckningar för bostadsändamål inom kvartersmarken. Den som initierar inlösen av allmän 
platsmark ska bekosta eventuella förrättningskostnader. Vid lantmäteriförrättning kan 
kommunen ändå få ta en del av förrättningskostnaden om en sådan bedömning görs i 
förrättningen. 
 
Gemensamhetsanläggningar 
Det finns inga gemensamhetsanläggningar inom området. 
 
Ledningsrätt 
Det finns inga kända ledningsrätter inom planområdet. 
 
Övrigt 
Det finns ett officialservitut, två avtalsservitut och en nyttjanderätt inom planområdet. 
Officialservitutet gäller parkering och belastar Räfsan 3 till förmån för Räfsan 16.  
Exploatören bekostar och initierar fastighetsregleringen för del av fastigheten Räfsan 3 som  
ska föras över till fastighet Räfsan 16. 
 
Två avtalsservitut gällande kraftledning belastar Nävertorp 5:1. Servituten är till förmån för 
fastigheterna Älvkarleby Västanån 6:19 och Motala Charlottenborg 2:18. Nyttjanderätten avser 
tele och belastar Nävertorp 5:1 till förmån för Televerket. Detaljplanens genomförande påverkar 
inte servituten. 

Ekonomiska frågor 

Kostnader 
Detaljplanen bekostas av exploatören OBOS Mark AB. Planavgift tas inte ut i samband med 
bygglov. 

Tekniska frågor 

Vatten och avlopp 
Det ligger gamla VA-ledningar nedgrävda under fastigheten Räfsan 3 som behöver proppas och 
grävas bort. Bortproppning av ledningarna utförs av Sörmland Vatten och Avfall AB och bör göras 
i samband med markarbetet för exploateringen. 
 
Fjärrvärme 
För att kunna försörja flerbostadshusen söder om Claestorpsvägen behöver fjärrvärmenätet 
byggas ut via planområdet. Utbyggnad av fjärrvärmenätet ska ske i samband med anläggandet 
av lokalgatan. En lämplig sträckning är via gång- och cykelbanan och lokalgatan söderut till 
Claestorpsvägen. 
 
Dagvatten 
Grundvattennivån har uppmätts till mellan ca 2,2 meter under markytan till några decimeter 
under markytan. Grundvattenmätningarna gjordes i områdets lågpunkter där torv, lera och silt 
påträffades. Kohesionsjordarna i lågpunkterna behöver schaktas bort och fyllas upp med massor 
som är lämplig för infiltration. 
 
 



            

           33(33) 

Sättningar och grundläggning på friktionsjordar 
Inga prover avseende sättningar utfördes vid den tidigare undersökningen. De lösa jordarterna 
inom området, såsom silt, torv och lera, är sättningskänsliga, och sättningar bedöms uppstå vid 
påförd last. För att undvika sättningar kan marken skiftas ur mot icke sättningskänslig jord eller 
förstärkas med tex kc-pelare, alternativt använda överlast för att ta ut eventuella sättningar. 
Skjuvhållfastheten på kohesionsjorden har inte provtagits. Därför bedöms det att även små 
schakter kan innebära stabilitetsproblem inom lösjordsområdena, och schakter behöver därför 
detaljstuderas. 
 
Vid grundläggning på friktionsjord ska samtlig torv, lera och silt schaktas bort ned till naturligt 
lagrad friktionsjord och ersättas med minst 0,2 m packad fyllning av materialtyp 2.  
Packad fyllning utförs enligt AMA, Anläggning 17 CEB.2. 
 
Marksanering 
Kommunen bedömer att ingen marksanering krävs. 

Avtal 

Exploateringsavtal ska upprättas mellan kommunen och exploatören innan exploatering 
påbörjas. Sådant avtal ska närmare reglera kostnads- och ansvarsfördelningen mellan 
kommunen och exploatören. 
 
 
 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Katrineholm den 15 februari 2023 
 
 
 
 
Yeneba King Liljencrantz        Erik Bjelmrot 
Planarkitekt     Avdelningschef 
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Lokalgata.GATA1

Gång- och cykelvägGC-VÄG

Park.PARK

Naturområde.NATUR

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

Bostäder.B

Äldrevård.D1

Transformatorstation.E1

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
MED KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP
Utformning av allmän plats

infiltr1 Gatan ska anläggas med infiltrationsstråk. Fördröjningsbehovet för
dagvatten är 35 kubikmeter,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

gc-väg Gång- och cykelväg,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

dike1 Gatan ska anläggas med infiltrationsstråk. Fördröjningsbehovet för
dagvatten är 35 kubikmeter,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

fördröjning1 Gatan ska anläggas med infiltrationsstråk. Fördröjningsbehovet för
dagvatten är 35 kubikmeter,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

vall1 Gatan ska anläggas med infiltrationsstråk. Fördröjningsbehovet för
dagvatten är 35 kubikmeter,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Mark och vegetation
0.0 Markens höjd över angivet nollplan,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

Största tillåtna byggnadsarea för friliggande enbostadshus är 130 kvadratmeter för
huvudbyggnad och 40 kvadratmeter för komplementbyggnad. Största tillåtna byggnadsarea för
radhus och parhus är 100 kvadratmeter för huvudbyggnad och 30 kvadratmeter för
komplementbyggnad per bostadsenhet,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e1 Största storlek för fastighet för friliggande enbostadshus är 1250
kvadratmeter,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e2 Minsta storlek för fastighet för friliggande enbostadshus är 850
kvadratmeter,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e3 Största storlek för fastighet för friliggande enbostadshus är 1000
kvadratmeter,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e4 Minsta storlek för fastighet för friliggande enbostadshus är 700
kvadratmeter,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e5 Största storlek för fastighet för friliggande enbostadshus är 850
kvadratmeter,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e6 Minsta storlek för fastighet för friliggande enbostadshus är 600
kvadratmeter,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Placering
p1 Huvudbyggnad ska placeras i linje med förgårdsmarken. Minsta

avstånd för huvudbyggnad till grannfastighet/granntomt är 4 meter,
undantag där huvudbyggnad är sammanbyggd i densamma där så
tillåts,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

p2 Komplementbyggnad ska placeras minst 1 meter från
tomt-/fastighetsgräns, undantag för garage/carport sammanbyggd i
densamma. Del av huvudbyggnad utgörs av garage/carport kan
placeras 1 meter från tomt-/fastighetsgräns,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

p3 Garage/carport ska placeras minst 6 meter från allmän gata,  4 kap. 16
§ 1 st 1 p.

p4 Parhus ska placeras i fastighetsgräns,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Marken får inte förses med byggnad med undantag för sophus,  4 kap.
16 § 1 st 1 p.

Endast komplementbyggnad får placeras,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utformning
f1 Endast enbostadshus av byggnadstyp frilliggande villa,  4 kap. 16 § 1 st 1

p.

f2 Endast enbostadshus av byggnadstyp parhus och friliggande villa,  4
kap. 16 § 1 st 1 p.

f3 Endast enbostadshus av byggnadstyp radhus och parhus,  4 kap. 16 § 1
st 1 p.

f4 Endast enbostadshus av byggnadstyp radhus,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Fasad ska förses med träpanel. Högsta tillåtna nockhöjd är 9 meter för huvudbygnad och 4.5
meter för komplementbyggnad. Huvudbyggnad ska utformas med sadeltak och tillåten
takvinkel är 14-28 grader,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande
Byggnad ska uppföras i radonsäkert utförande,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Lägsta färdig golvnivå är 0,5 meter ovanför allmän gata,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b1 Vid placering av huvudbyggnad eller komplementbyggnad närmare 
än 4 meter från fastighetsgräns, bör yttervägg mot fastighetsgräns 
uppfylla lägst motsvarande brandklass EI30,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Källare får inte finnas,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Markens anordnande och vegetation
Parkeringar och uppfarter ska ha genomsläpplig beläggning,  4 kap. 10 §

n1 Marken får inte användas för parkering,  4 kap. 13 § 1 st 3 p.

n2 Kvartersmarken ska anordnas så avrinning sker mot
dagvattendike/fördröjningsmagasin/infiltrationsstråk,  4 kap. 10 §

Parkering Marken är avsedd för parkering,  4 kap. 13 § 1 st 1 p.

n3 In- och utfart,  4 kap. 10 §

Stängsel och utfart
Utfartsförbud,  4 kap. 9 §

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Huvudmannaskap

Huvudmannaskapet är kommunalt för allmän plats,  4 kap. 7 §

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år efter att detaljplanen vunnit laga kraft,  4 kap. 21 §

Ändrad lovplikt
a1 Bygglov krävs även för anmälningspliktiga åtgärder enligt plan- och

bygglagen (2010:900) 9 kap 4a-c§§ på tomt/fastighet avsedd för
radhus eller parhus,  4 kap. 15 § 1 st 1 p.
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Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta upprättad detaljplan för 
bostäder vid Backavallen, del av fastigheterna Backa 6:2 och Sandbäcken 3:1, Katrineholms 
kommun. 

Sammanfattning av ärendet 
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granskningsutlåtande och att godkänna detaljplan för bostäder vid Backavallen samt att 
överlämna förslaget till kommunfullmäktige för antagande. 

Syftet med detaljplanen är att komplettera idrottsområdet Backavallen med cirka 120 
bostäder i form av flerbostadshus och radhus samt centrumverksamhet i form av 
dagligvaruhandel med hänsyn till omgivningen.  

Planförslaget överensstämmer med intentionerna i översiktsplan 2030. 
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Inledning 

Planprocessen – Standardförfarande 

Planarbetet påbörjades efter den 2 maj 2011, därmed följer detaljplanen den nya Plan- och 
bygglagen 2010:900 med de ändringar som trädde i kraft 2 januari 2015. 

I detaljplanen ges en samlad bild av markanvändningen och hur miljön är tänkt att förändras 
eller bevaras. Under plansamrådet ges berörda möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. 
Därefter sker en bearbetning av planförslaget som sedan ställs ut för granskning. Om 
synpunkter lämnas, ska dessa redovisas och berörda underrättas innan planen antas. Efter 
antagandet har ”ej tillgodosedda sakägare” möjlighet att överklaga detaljplanen innan den kan 
vinna laga kraft. 

Om inga yttranden emot planförslaget inkommer under plansamrådet kan granskningsskedet 
uteslutas och planen tas istället upp till beslut om antagande i bygg- och miljönämnden eller i 
kommunfullmäktige. 

Handlingar 

• Plankarta 
• Planbeskrivning (detta dokument) 
• Granskningsutlåtande, 2023-01-18 
• Fastighetsförteckning 
• Checklista för undersökning om betydande miljöpåverkan, 2020-07-10 

Underlag till detaljplan 

• Dagvattenutredning, Envigo 2022-02-18 
• Fördjupad naturvärdesinventering detaljplan Backavallen, White arkitekter, 2021-06 
• Backa förskola, Trafikbullerutredning för detaljplan Backa 6:4, samt del av Backa 6:2 och 

Sandbäcken 3:1, Akustikkonsulten i Sverige AB, 2020-11-18 
• PM Ljudnivåmätning 2020-10-13 
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Syfte 
Detaljplanen syftar till att komplettera idrottsområdet Backavallen med cirka 120 bostäder i form 
av flerbostadshus och radhus samt centrumverksamhet i form av dagligvaruhandel med hänsyn 
till omgivningen. 

Bakgrund 
Bygg- och miljönämnden beslutade den 13 maj 2020 (BMN §30) om planuppdrag för att 
möjliggöra för bostäder inom fastigheten Backa 6:2. 

I Översiktsplanen är området utpekat som ett utvecklingsområde. Projektet utgör ett led i 
Katrineholms kommuns arbete och mål om att nå 40 000 invånare år 2030. Området har 
markanvisats till en exploatör. 

Plandata 

Läge och areal 

  
Figur 1. Karta med planområdet markerat i rött. 
Planområdet är beläget i den södra delen av staden ca 1,5 km från centrum. Det avgränsas av 
Vasavägen i öster, Prins Bertils gata i norr och Backavallens idrottsområde i väster. Planområdet 
omfattar ca 2 hektar. 
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Markägoförhållanden 
Katrineholms kommun äger fastigheterna Backa 6:2 och Sandbäcken 3:1. Del av fastigheten 
Backa 6:2 har markanvisats till Tegelstaden AB. 

Figur 2. Karta med fastighetsgränser (Källa: Eniro). 

Tidigare ställningstaganden 

Kommunala beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutade 2020-05-13 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag 
att upprätta en ny detaljplan för bostäder vid Backavallen, del av fastigheten Backa 6:2, 
Katrineholm, i syfte att möjliggöra för nya bostäder. 

Översiktsplan 
I översiktsplanen 2030 ligger aktuellt planområde inom det område som benämns ”IBV1 – 
Sportcentrum och Backavallen”. Området föreslås utvecklas med ytterligare verksamheter samt 
att verksamheterna kan kombineras med bostäder. Det beskrivs även att behovet av förskola, 
skola och offentlig service ska beaktas i kommande detaljplaneskeden. Planförslaget 
överensstämmer med intentionerna i översiktsplan 2030. 

Grönplan 
I Grönplan för Katrineholm ligger aktuellt planområde i det som kallas Backa (område 7 i figur 3). 
Området är generellt utpekat som ”Naturpark”. Definitionen av naturpark beskrivs som 
grönområden i staden som har låg skötselintensitet men potentiellt har hög användningsgrad på 
grund av sitt nära läge till bebyggelse. Området har klassats med ”Visst naturvärde” och det har 
höga rekreativa värden. Backavallen är en viktig målpunkt men används främst för 
inomhusaktiviteter. Aktuellt planområde utgör en begränsad del av område 7. Planområdet är en 
del av ett ekologiskt spridningssamband för djur och växter till och från staden. Det är därför 
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viktigt att landskapet inte blir för uppbrutet utan binds samman med andra grönområden för att 
avstånden mellan livsmiljöer inte ska bli för långa och påverka spridningen av arter. 

Figur 3. Bild från Grönplan 2018. Planområdet är en del av område 7. 

Riksintresse 
Detaljplanen berörs inte av riksintresse. 

Detaljplan 
För planområdet gäller stadsplan som är fastställd 1960 ”Förslag till ändring och utvidgning av 
stadsplanen för del av Backa m.m. i Katrineholm”. Genomförandetiden har gått ut. Aktuellt 
planområde har användningen idrottsändamål i gällande detaljplan. 

Figur 4. Gällande stadsplan - gräns för planområdet markeras med röd linje. 
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Miljöbedömning 
En behovsbedömning är framtagen. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att 
genomförande av planen inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Detaljplanen 
bedöms vara förenlig med miljöbalkens bestämmelser för hushållning med mark- och 
vattenområden, och miljökvalitetsnormer bedöms inte överskridas inom planområdet. 

Relaterade projekt/Övrigt 
Detaljplan för Backa förskola har vunnit laga kraft. Detaljplanen medger utbyggnad av förskolan 
till totalt 5 avdelningar. Syftet med detaljplanen är att möta det ökade behovet av förskoleplatser 
i kommunen. Förskolan Backa ligger strax söder om aktuellt planområde. ”Visionsarbete för 
Sportcentrum” togs fram 2015 och syftade till att lägga fram en vision för sportcentrumet. 
Aktuellt planområde är i visionsarbetet utpekat som möjligt att utveckla med 
kontor/handel/hotell/vandrarhem/lägenheter. 

Förutsättningar och förändringar 

Platsens historia 
Planområdet ligger inom det område som kallas Backavallen/ Katrineholms sportcentrum som 
anlades under 1960- och 1970-talet. Inom området finns det fotbollsplaner, isarena, ishall, 
tennisplaner etc. Bortsett från den borttagna isrinken, curlingbanan och omklädningsbyggnaden 
har planområdet aldrig planerats för eller bebyggts för idrottsändamål, utan har behållits som 
naturmark. 

 
Figur 5. Ortofoto taget 1960 (Källa: Eniro - Historiska kartor). Röd linje visar plangräns. 
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Mark och vegetation 
Planområdet är idag i stort oexploaterat, dock finns det ledningar för avlopp, vatten, dagvatten 
och el inom området. Planområdet består av både glesbevuxen lövskog (i norra delen), öppen 
glesbevuxen blandskog med inslag av enstaka tallar (i mellersta delen), samt berg i dagen med 
hällmarksvegetation (i södra delen), men även en konstgjord vall på ca 2–3 meter (i nord-sydlig 
riktning). Förutom vallen och den södra delen av planområdet är området mestadels plant. 
Lägsta punkten inom planområdet ligger på ca +44,9 meter. Detaljplanen föreslår att vallen tas 
bort. Viss förändring av marknivån kommer att ske inom planområdet för att möjliggöra 
bebyggelse och gator på ett lämpligt sätt med hänsyn till dagvatten och tillgänglighet. 

En naturvärdesinventering har tagits fram för området. Enligt den bedöms området ha visst 
naturvärde (naturvärdesklass 4). Inom planområdet har det identifierats skyddsvärda träd 
(naturvärdesklass 2 och 3), liljekonvalj som är fridlyst samt svinrot som är rödlistad. Plankartan 
reglerar att tre värdefulla ekar med beteckningen n1 (se gul markering i figur 9) ska bevaras. 
Träden som står inom det område som planläggs som Natur – Allmän platsmark i plankartan, 
planeras att sparas (se blå markering i figur 8).  Befintlig hårdgjord yta (norr om isrinken) föreslås 
bli grönytor, för att hantera dagvatten men även för spontan lek och samvaro för de boende (se 
grön markering i figur 9). 

Figur 6. Bild visar identifierade skyddsvärda träd och 
rödlistad art inom planområdet (Källa: 
Naturvärdesinventering Backavallen). 
 

Figur 7. Bild visar naturvärdesklass (Källa: 
Naturvärdesinventering Backavallen). 

Figur 8. Bild visar en ek som är utpekat som värdefullt 
träd. (Källa: Naturvärdesinventering Backavallen). 
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Centralt i planområdet finns ett större bestånd av värdefulla tallar (se rosa markering i figur 9) 
Träden skyddas med bestämmelse (n2). Syftet är att bevara den karaktär som tallarna skapar i 
området. 

Marklov krävs för fällning av träd betecknade med n1 och n2. Efter lovprövning kan träd som 
utgör risk för liv, egendom eller spridning av epidemisk trädsjukdom få fällas. Nedtaget träd ska 
ersättas med likvärdigt träd. 

En skyddszon ska upprättas runt träd som ska bevaras. Med skyddszon avses generellt hela ytan 
från stammen till tre meter utanför kronans utbredning. Inga arbeten, upplag, transporter eller 
annan för trädet skadlig aktivitet får utan skriftligt lov från beställaren och trädansvarig på 
Katrineholms kommun ske innanför skyddszonen. Inga andra åtgärder på själva träden får heller 
utföras utan dessa skriftliga godkännanden. 

Den befintliga konstgjorda vall som ligger inom planområdet (i nord-sydlig riktning) kommer inte 
bevaras. 

 

Figur 9. Bild visar värdefulla träd inom planområdet. 
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Geotekniska förhållanden 
Planområdet domineras av postglaciala sandlämningar som är ca 1–5 m djupa samt berg i dagen. 
Genomsläppligheten bedöms som mycket god. Grundvattenytan ligger ca 2 m under markytan 
(uppmätt i geoteknisk utredning för ishall, strax väster om planområdet). 

 

Figur 10. Jordartskarta med ungefärlig gräns för planområdet som grön streckad linje. 

Markföroreningar 
Innan Backavallens idrottsområde anlades var marken jordbruksmark. De senaste åren har det 
funnits en isrink, curlingbana samt vall med inbyggd läktare inom planområdet. Isrinken och 
curlingbanan har tidigare kylts ned med ammoniak. Isrinken och curlingbanan har nyligen 
avlägsnats från platsen och köldmediet är tömt i mars 2020. Även rör för distribution av 
köldmedel är borttagna. Det finns i kommunen ingen kännedom om att någon läcka av 
ammoniak ska ha förekommit vid tömning och borttagning av kylsystem. Inga andra kända 
miljöfarliga verksamheter har tidigare funnits på platsen som kan ha gett upphov till andra 
föroreningar av marken. 

Kulturmiljövärden 
Planområdet hyser inga kulturmiljövärden. Planområdet ligger inom det område som kallas 
Backa samt Gränsar till Skogsborg i norr och Talltullen, Stallgården och Gärdesbyn i öster. 
Området Backa byggdes ut på 1970-talet och består av idrotts- och skolbyggnader som har en 
campusliknande karaktär. Området är tidstypiskt planerat med matargator in till området från 
större huvudgator och ett internt nätverk av separerade gångvägar. Typiskt för denna tid är även 
anpassning och bevarandet av naturmark och vegetation. Inom Backavallens idrottsområde finns 
det en läktarbyggnad som har ett unikt och karakteristiskt uttryck i brutalistisk stil. 

Norr om planområdet ligger det som kallas Skogsborg. Det är ett villaområde som uppfördes 
med småhus/egnahemshus från 1930-talet och 1940-talet i folkhemmets anda. Det fanns två 
modeller för villorna som var monteringsfärdiga och kunde byggas på plats. Båda modeller hade 
dock samma volym, takutformning och fönsterplacering. Villorna uppfördes i liv med gatan med 



 

10(29) 

en bakomliggande gård/trädgård. Områdena är väl sammanhållna och bevarade. Flerbostadshus 
(hyreshus) är uppförda utmed Vasavägen, dessa är uppförda i tre våningar med stora balkonger 
och en tilläggsisolering som har förvanskat exteriören. 

Öster om aktuellt planområde och Vasavägen finns det sex kvarter; Smeden t.o.m. Korgmakaren 
som innehåller friliggande villor från 1950-talet, med varierad bebyggelse. Området 
karakteriseras av sina raka gator i ett rationellt rutnät och små tomter. De mest välbevarade 
husen är de med tegelfasader. 

Strax söder om detta område ligger Gärdesbyn (också öster om Vasavägen) som planlades runt 
1965–1966. Området består av enplansvillor som ligger utmed en rundkörningsgata. 

 
Figur 11. Bild från Sörmlandsmuseets kulturhistoriska utredning Katrineholm stad områdesbeskrivning. Röd 
markering indikerar fastigheter med karakteristiska och välbevarade hus. Röd linje är tillagd och visar ungefärlig 
planområdesgräns. 

Bebyggelseområden 

Bostäder och service 
Området är inte bebyggt idag, varken med bostäder eller service. Närmsta dagligvaruhandel från 
planområdet idag ligger cirka 1,2 km norrut och det saknas idag dagligvaruhandel söder ut i 
Katrineholm. 

Området föreslås bebyggas med ett nytt bostadskvarter, med ca 20 radhus, ca 100 lägenheter 
fördelade på tre flerbostadshus samt en dagligvaruhandel. 

Den nya bebyggelsen ska fogas in i samklang med naturen och skalan i området. Radhusen 
placeras i den östra delen av planområdet närmast Vasavägen, för att möta och harmonisera 
med omgivande villabebyggelse. Flerbostadshusen placeras i den västra delen av planområdet 
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närmast idrottsområdet och ishallen för att skapa en rygg mot omgivande idrottsområde och 
möta upp ishallens skala. 

En ny mötesplats/plats skapas i nordöstra hörnet invid den planerade dagligvaruhandeln. Syftet 
är att skapa en tydlig, tillgänglig och öppen plats för boende i området att mötas på. 

Figur 12. Illustrationsplan. Ungefärlig 
plangräns markerad med svart streckad linje (Bild: White arkitekter). 

Placering, skala, utformning och material 

Radhusen föreslås placeras snedställda och förskjutna i relation till varandra. De placeras även 
med huvudentré mot bostadsgata och något indragna från gatan för att skapa utrymme för 
parkering framför entrén. Radhusen föreslås i två våningar med sadeltak. Radhusen planeras 
med egna mindre uteplatser mot trädgården på baksidan. Fasadmaterial av trä- och/eller tegel 
föreslås varieras mellan huskropparna för att harmoniera med naturen och för att skapa en 
levande fasadkomposition. Tre stycken flerbostadshus föreslås i den västra delen av 
planområdet. Två av husen planeras i 6 våningar med en sjunde översta våning som är indragen 
från fasadlivet. Ett av husen planeras i 4 våningar med en femte översta våning som är indragen 
från fasadlivet. Översta våningen föreslås användas för teknikutrymmen och eventuellt 
gemensamhetslokal. Med utgång från denna översta våning föreslås gemensamma takterrasser 
för de boende. Flerbostadshusen planeras med bilparkering och bostadskomplement i 
bottenvåning, alltså planeras det inte för något parkeringsgarage. Flerbostadshusen föreslås 
uppföras med fasadmaterialen trä, tegel och/eller puts varav sockelvåningen planeras i glaserat 
tegel. Dagligvaruhandeln placeras i norr, mot Prins Bertils gata. Entrén till dagligvaruhandeln 
vänder sig åt öster mot den nya platsbildningen där utrymme finns för bil- och cykelparkering 
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och uteservering. Dagligvaruhandeln är ca 800 kvm i en våning. Dagligvaruhandeln planeras med 
solceller på taket. Dagligvaruhandelns inlastning och avfallshantering sker utmed den södra 
fasaden. Endast lastbilar med leverans till dagligvaruhandeln har tillåtelse att köra igenom 
området från Vasavägen i öst till parkeringen vid idrottsplatsen (utfart mot Prins Bertils gata). På 
så sätt slipper lastbilar att vända inom planområdet. Inlastningen ska byggas in med 
spaljé/pergola med tak och vägg mot söder. Spaljén/pergolan ska bestå av träribbor som med 
fördel kan förses med planteringar som sammantaget ger intrycket av en växtvägg. Syftet med 
detta är att minimera intrycket av inlastning/lastkaj och bidra till en mer inbjudande miljö för de 
boende i söder och de gående och cyklister som kommer att passera här. 

 
Figur 13. Perspektiv över planområdet. Befintlig ishall syns i bakgrunden (Bild: White arkitekter). 

 
 
Figur 14. Sektion genom radhus och punkthus (från öst till väst), vy mot norr (Bild: White arkitekter). 
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Verksamheter 
Inom området har det tidigare funnits en isrink. Denna är nedlagd och borttagen. Inom området 
finns idag en återvinningsstation för återvinning av glas, papper, metall, plast och tidningar. 
Återvinningsstationen sköts av FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen). Återvinningstationen 
placeras i planområdets södra del. 

Jämställdhet, integration 
Planområdet möjliggör för blandade upplåtelseformer och olika storlek på bostäder, radhus och 
flerbostadshus, vilket möjliggör för en blandning av människor, från enpersonshushåll till 
flerpersonshushåll. De blandade boendeformerna inom planområdet möjliggör även för en 
integration av personer med olika ekonomiska förutsättningar. Dagligvaruhandeln och platsen 
framför skapar även möjlighet för möten mellan människor som bor på olika platser i 
Katrineholm. 

Barnperspektiv 

Planområdet kan idag upplevas otryggt då det är en baksida till en återvinningsstation, är slyigt 
samt har otillgänglig terräng och belysning saknas. Att bebygga platsen kan skapa möjlighet för 
tryggare gångvägar mellan villaområdena och idrottsområdet, som är en målpunkt för många 
barn. 

Utmed den högre bergknallen och naturmarken i södra delen av planområdet finns naturliga 
lekmiljöer för barn. Denna del av planområdet föreslås bevaras orörd och planläggs som allmän 
plats, natur. 

Ett bebyggt bostadsområde med entréer mot bostadsgator skapar en trygg miljö för barn att 
vistas i. Trafikmängden inom planområdet bedöms bli liten. Endast trafik till och från bostäder 
kommer att köra på bostadsgatorna, alltså ingen genomfartstrafik. 

En ombyggnad av korsningen Vasavägen - Prins Bertils gata är planerad och kommer innebära 
mer trafiksäkra och trygga passager för bl.a. barn. 

Tillgänglighet 
Tomter som tas i anspråk för bebyggelse skall vara tillgängliga om det inte är obefogat med 
hänsyn till terrängen. Den fysiska miljön bör utformas så att så stor del som möjligt är tillgänglig 
även för funktionshindrade barn och vuxna. Såväl fysiska som psykiska funktionshinder är viktiga 
att beakta i utformningen. 

Friytor 

Lek och rekreation 
Det finns naturliga lekmiljöer med berg i dagen i den södra delen av planområdet. Denna del 
föreslås sparas och planläggas som Allmän plats - Natur. 

Planområdet ligger i direkt anslutning till Backavallens idrottsområde, där det finns varierade 
möjligheter för idrott och rekreation, både planerad idrott och spontanidrott. Mellan ishallen och 
bostäderna har en plats pekats ut som lämplig för lekplats. Denna hanteras i ett separat 
kommunalt projekt och ingår inte inom detaljplanen. Det planeras för flertalet gemensamma 
gröna friytor (gårdsytor) mellan husen. Friytorna säkerställs genom prickad mark (mark som inte 
får förses med byggnad) i plankartan. 
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Vattenområden 

Vattenområden 
Det finns inga vattenområden inom detaljplanen. 

Strandskydd 
Detaljplanen omfattas inte av strandskydd. 

Gator och trafik 

Gator 
Inga gator finns inom planområdet idag, förutom angöringsyta till återvinningsstationen som 
ligger inom kvartersmark. 

För att nå de planerade bostäderna och dagligvaruhandeln planeras det för nya kvartersgator 
inom planområdet som ansluter till en ny in- och utfart mot Vasavägen. Med en ny samlad in- 
och utfart skapas ingen genomfartstrafik genom bostadsområdet. Besökande eller boende 
kommer att vända inom bostadsområdet. Trafiken till dagligvaruhandeln nyttjar samma in- och 
utfart mot Vasavägen som bostäderna och hålls i den norra delen av planområdet så att ingen 
trafik till dagligvaruhandeln passerar bostäderna eller bostadsgatorna. 

Bostadsgatorna planeras vara ca 6 meter breda och utformas i en gemensam marknivå där bilar, 
cyklister och gående samsas om utrymmet i gatan. Gatorna vid radhusen är anpassade så att det 
går att komma runt vid vändplanen med en 12 meters bil, ex. flyttbil och sopbil. Gatorna inom 
planområdet är privata. Kommunen rekommenderar en hastighet på 20 km/h inom 
planområdet. Kommunen har planer på att bygga om befintlig korsning Vasavägen - Prins Bertils 
gata i syfte att anpassa denna till den nya bebyggelsen och mataffären. Detta hanteras i ett 
separat projekt. Utformning av korsningen som redovisas i illustrationsplanen (figur 12) är enbart 
en tänkbar utformning. 

Gång- och cykelvägar 

Cykelvägen utmed Vasavägen ligger idag inom fastigheten Backa 6:2 och inom användning 
idrottsändamål i gällande plan. Denna planeras att vara kvar i befintligt läge, förutom att viss 
anpassning kommer att behöva göras vid anläggning av ny in- och utfart mot Vasavägen. 
Cykelvägen planläggs som allmän plats - Gata och föreslås överföras till Sandbäcken 3:1 genom 
en fastighetsreglering. Sommaren 2021 byggde kommunen en ny gång- och cykelväg som 
förbinder Backavallens idrottsområde och skolor med Vasavägen. Denna ligger strax väster om 
planområdet. På bostadsgatorna ska det finnas möjlighet för allmänheten att cykla eller gå 
genom planområdet. Möjlighet att cykla från Vasavägen till gång-/cykelvägen på kommunens 
mark i öst-västlig riktning ska finnas inom kvartersmarken. Ingen separerad cykelbana anläggs 
inom planområdet. Planbestämmelse om att det är förbjudet att uppföra stängsel, mur eller 
plank mot Vasavägen syftar till att området ska vara öppet för gående och cyklister att röra sig 
igenom. 

Kollektivtrafik 
Idag trafikeras Prins Bertils gata samt Vasavägen av busstrafik (kollektivtrafik). Busshållplats 
Gärdesgatan ligger idag intill planområdet utmed Vasavägen. Denna trafikeras av busslinje 3 
(Resecentrum – Sjukhuset – Backa – Nävertorp – Resecentrum) och busslinje 483 (Katrineholm 
resecentrum -Strångsjö – Ändebol – Virå – Björkvik). Utmed Prins Bertils gata, ca 300 meter från 
planområdet ligger busshållplats Backavallen som också trafikeras av busslinje 3. Inga av 
busshållplatserna berörs av planen och de planeras vara kvar. Det tar ca 12 minuter att resa med 
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buss från centralstationen/resecentrum i Katrineholm till Gärdesgatan. (Bussen kör ca en gång i 
timmen måndag-fredag mellan kl. 9-18 och en gång i timmen på lördagar mellan kl. 10-15 
(tidtabell för december 2022-december 2023). 

Parkering 
Det föreslås ca 27 parkeringsplatser och två parkeringsplatser för rörelsehindrade för 
dagligvaruhandelns besökare och anställda. Det innebär ca 36 parkeringsplatser per 1000 m2 
BTA. Katrineholm har ingen antagen parkeringsnorm, men som jämförelse är parkeringsnormen 
i en kommun med liknande storlek 30 parkeringsplatser per 1000 m2 BTA. Bedömningen är 
därför att parkeringsbehovet är tillgodosett. Troligtvis kommer flertalet besökande till 
dagligvaruhandeln att komma från närområdet, på gång- eller cykelavstånd, varför det även 
planeras för cykelparkeringar intill dagligvaruhandeln. 

Detaljplanen möjliggör ett parkeringstal på 0,7 bilparkeringsplatser per lägenhet och 1,0 för 
radhus. Det innebär ca 50 parkeringsplatser för lägenheter (boende och besökare) och 20 
parkeringsplatser för radhusen. Parkering planeras i bottenvåning på flerbostadshusen samt 
utmed bostadsgatorna. Radhusen planeras med separata uppfarter på varje tomt för 
uppställning av bil. Minst 2 cykelplatser per lägenhet ska anordnas, vilket ryms dels i 
väderskyddade cykelparkeringar utomhus, dels i flerbostadshusens bottenvåningar, som 
planeras uppföras med gemensamma funktioner, däribland cykelförråd. 

Störningar 

Buller 
Trafikbuller 
Undersökning av trafikbuller har gjorts med utgångspunkt i metoden ”Hur mycket bullrar 
vägtrafiken?” framtagen av Boverket och SKR. Utifrån siffror på trafikmängd, skyltad hastighet 
och avstånd mellan väg och mottagare (i det här fallet planerade bostäder) kan man översiktligt 
bedöma bullerexponeringen på de nya bostäderna och bedöma om riktvärdena i förordningen 
om trafikbuller kan uppnås. 

Trafikbuller från Vasavägen 
En av bullerkällorna är Vasavägen. Vasavägen har en skyltad hastighet om 40 km/h. År 2040 
prognosticeras årsdygnstrafiken (ÅDT) på Vasavägen till 2537 fordon (idag ÅDT 2233 fordon). De 
närmst planerade bostäderna (ett radhus) står 18 meter från Vasavägens mitt. Detta innebär en 
uppskattad bullerexponering på 58 dBA ekvivalent ljudnivå på radhusets fasad (det som står 
närmast Vasavägen) En bedömning görs att detta radhus klarar riktvärdet på 60 dBA ekvivalent 
ljudnivå vid en bostadsbyggnadsfasad. Däremot överskrids riktvärdet på 50 dBA ekvivalent 
ljudnivå på radhusets uteplats. Området är dock planerat så att de gröna ytorna 
(gemensamhetsanläggning) mellan husen används som gemensamma uteplatser (se 
illustrationsplan figur 12). Det bedöms därmed finnas tysta uteplatser för boende inom 
planområdet. 

De andra radhusen och flerbostadshusen, som står längre från Vasavägen bedöms klara 
riktvärdena i förordningen om trafikbuller för fasad och uteplats. 
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Figur 15. Analys av ljudnivåer från Vasavägen. Se röda markeringar för resultat. (Bild/Modell: Hur mycket bullrar 
vägtrafiken? Boverket och SKR, januari 2016). 

Trafikbuller från Prins Bertils gata 
De bostäder som planeras i området ligger på ett minsta avstånd om 120 meter från Prins Bertils 
gata. Det saknas trafikmätningar och -prognoser på Prins Bertils gata, men trafikmängden 
bedöms inte vara högre än på Vasavägen. Med ett avstånd om 120 meter till bostäder och 
dessutom en dagligvarubutik som utgör bullerskydd, bedöms riktvärdet för bostäder och 
uteplatser klaras. 

Trafikbuller Inom planområdet  
Enligt Trafikverkets trafikalstringsverktyg kommer planområdet att generera ungefär 300–350 
resor med bil/dygn vilket innebär en ÅDT på 258 bilar. Detaljhandel med livsmedel genererar ca 
9–12 varutransporter per vecka. Hastigheten inom planområdet kommer vara lägre än 30 km/h. 
Detta innebär att ekvivalent ljudnivå från trafikbuller på kvartersgatorna kommer att vara under 
50 dBA. 

Ljud från idrottsplats 
Ljud som förknippas med idrottsplatser ingår inte i definitionen av omgivningsbuller. En 
bedömning har ändå gjorts av den bullerexponering som idrottsverksamheterna kan ge upphov 
till genom att undersöka faktorer som påverkar bullerexponeringen. Se bild nedan. 
Bedömningen utgår från Naturvårdsverkets vägledning ”Vägledning om buller från 
idrottsplatser”. 
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Figur 16. Utredning om användning av idrottsplaner. 

 

 
Figur 17. Matris vid stöd för bedömning om olägenhet (Källa: Vägledning om buller från idrottsplatser, 
Naturvårdsverket, 2021) 

Arenan ligger på ett avstånd om mer än 100 meter från planerade bostäder. Enligt matrisen 
bedöms denna ligga inom grön zon, som innebär att verksamheten inte ger upphov till olägenhet 
för människors hälsa. B-planen, F-planen och Konstgräsplanen ligger närmre än 50 meter till de 
planerade bostäderna. Vilket innebär att dessa ligger inom gul eller orange zon. Gul zon innebär 
liten risk att verksamheten kan ge upphov till olägenhet för människors hälsa. Orange zon 
innebär viss risk att verksamheten kan ge upphov till olägenhet för människors hälsa. Det är dock 
möjligt att bedriva idrottslig verksamhet utan att olägenheter uppstår, under förutsättning det 
inte uppstår störande strukturella ljud och att föreningar och utövare visar hänsyn till 
omgivningen. Strukturella ljud innebär smällar från bollar och puckar mot en anläggnings fasta 
konstruktioner (korgar, sarger, stolpar, skärmar, stängsel m.m.), smällar från skateboards och 
stomljud från skateboardramper och räcken, i denna grupp ingår även slagljud från klubbor och 
racketar. 



 

18(29) 

En bedömning görs att idrottsverksamhet på F-planen, B-planen och konstgräsplanen inte ger 
upphov till strukturella ljud, då det inte finns några fasta konstruktioner vid dessa planer. 
Planerna uppmuntrar inte till större publiksamling då de inte är utrustade med läktare. 
Dessutom nyttjas dessa planer främst för träning och inte i lika stor utsträckning för matcher 
(som ger upphov till mer publik). Generellt sett är fotbollsspel utomhus en säsongsidrott och 
planerna används i något mindre utsträckning under vintertid (förutom konstgräsplanen som 
även används under vintertid). När dessa faktorer läggs samman görs bedömningen att det 
kommer att uppstå ljud från fotbollsplanerna och att det är något som de boende som flyttar till 
planområdet är medvetna om, då det är en befintlig och känd verksamhet. Bedömningen är att 
dessa ljud inte kommer att utgöra en risk för människors hälsa. 

Buller från fläkt på ishall. 
Utanför planområdet finns en nybyggd ishall. Utmed ishallens fasad mot B-planen 
(fotbollsplanen) finns en kylmedelskylare. En bullerutredning har tagits fram i samband med 
uppförandet av ishallen (2020). Bullerutredningen har mätt ljudnivåerna från kylmedelskylarens 
fläktar. 10 meter från fläkten har det uppmätts 62 dB (ekvivalent ljudnivå) och 20 meter ifrån 
fläkten uppmättes 54 dB. Bostäderna som planeras inom planområdet ligger ca 80 meter från 
fläkten. Det bedöms att ljudnivåerna kommer sjunka under 50 dBA (som är riktvärdet för 
industri- och verksamhetsbuller vid bostadsbyggnads fasad) och under 45 dBA under kvälls- och 
nattetid (riktvärdet). Vid mättillfället kördes kylmedelskylaren på 100%, vilket den inte gör i 
normalfallet. Detta påverkar också ljudnivåerna, så att dessa i normalfallet blir lägre. 

Ljus 
Befintlig konstgräsplan, ca 25–30 meter söder om planområdet är utrustad med fyra stycken 
belysningsstolpar. Kommunen planerar att byta ut armaturen på fotbollsplanen till en mer 
energieffektiv. Den nya armaturen kommer även att ge ifrån sig mindre ljus till omgivningen än 
befintlig armatur. 

Etablering 
Ett geolager med 100 borrhål som värmer Backavallen finns inom ett avstånd om ca 25 meter. 
Kommunens bedömning är att risken är låg att värmelagret skadas vid sprängning. Hänsyn till 
geolagret ska tas vid sprängning. 

Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 
Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp. Ny bebyggelse 
ska ansluta till det kommunala VA-nätet. Det kommunala VA-bolaget Sörmland Vatten AB 
ansvarar för att ledningsnätet byggs ut. Anslutningsavgift tillkommer för fastighetsägarna. Om 
pumpning behövs, där självfall inte går att lösa, kommer exploatören bekosta detta. 

Dagvatten 
Planområdet ligger inom delavrinningsområdet Duveholmssjön. Sjön är en vattenförekomst och 
har etablerade miljökvalitetsnormer, god ekologisk status och god kemisk status. Den goda 
kemiska statusen villkoras dock av att undantag görs för bromerad difenyleter samt kvicksilver. 
Sjön erhåller måttlig status med avseende på näringsämnen, då det uppmätts högre halter av 
medelfosforkoncentration än referensvärden. Underlaget är begränsat varför statusen är osäker. 

Exploateringen av planområdet innebär en kvantitativ ökning av såväl genererade flödesvolymer 
som ämnestransport i dagvattenflöden. Den befintliga ytan har en specifik avtappning om 
ungefär 280 l/s/hektar. Exploaterat område kräver därför en magasineringsförmåga om ungefär 
50 m3 för att behålla denna avtappning vid ett 10-årsflöde. Exempel på åtgärder som kan 
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anläggas för att magasinera ca 50 m3 är vattengenomsläppliga ytor, skelettjordar, växtbäddar och 
sedumtak samt svackdiken. Dessa åtgärder preciseras inte närmre, men bedöms rymmas inom 
planområdet. Fastighetsägaren ansvarar för att omhänderta och infiltrera detta dagvatten inom 
fastigheten. 

Den något högre ämnestransporten som är en konsekvens av planförslaget bedöms inte utgöra 
ett problem för recipienten, då dessa nivåer ligger lägre än riktvärdena. 

Skyfall 
Beräkningar har gjorts på ett 100-års regn. Utredningen visar att vid planerad höjdsättning av 
området samlas vattnet i lågpunkter. Vattnet i lågpunkterna bedöms inte skada bebyggelsen. 
Från dessa lågpunkter bör det skapas förutsättningar för erforderlig avledning för att undvika 
uppbyggnad av ytvatten. Infiltrationsmöjligheten i marken är mycket god. 
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Figur 18. Flödesriktningar och riskområden för översvämning vid 100-årsflöde (Dagvattenutredning Backavallen, 
Envigo/White). 
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Figur 19. Lågpunktskartering från Länsstyrelsen. 

Brandvatten 
Det finns brandposter längs med Stallgårdsvägen och Gärdesgatan. En ny brandpost kan 
behövas för att avståndet mellan dem inte ska bli längre än 150 meter. Kommunen ansvarar för 
utbyggnad av brandpostnätet. 

El 
Tekniska verken har en befintlig transformatorstation inom planområdet som föreslås flyttas. 
Tekniska verken tar ansvaret och kostnaden för flytten. Transformatorstationen planläggs med 
användningen E1 – transformatorstation i plankartan. Ett befintligt ledningspaket till 
transformatorstationen går under den planerade infarten, detta ledningspaket är planlagt med 
u-område (markreservat för allmännyttiga ändamål) i plankartan. Elnät behöver byggas ut till 
framtida anslutningspunkter, ledningsägaren bekostar utbyggnaden och en anslutningsavgift 
tillkommer för fastighetsägare. 

Kommunen har även ett internt elnät inom planområdet. Detta föreslås tas bort och ersättas. 

Fjärrvärme 
Om det behövs en utbyggnad av fjärrvärme till ny bebyggelse i området bekostar 
fjärrvärmeleverantören detta. Anslutningsavgift tillkommer för fastighetsägare. 
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Tele 
Skanova har markförlagd teleanläggning inom planområdet som bland annat sträcker sig under 
den planerade dagligvarubutiken. Teleanläggningen har ej planlagts med U-område (ledningsrätt) 
då anläggningen behöver tas bort inom planområdet och ersättas på en mer lämplig plats. 
Exploatören (som initierar åtgärden) är ansvarig för bekostnad av flytt av teleanläggning. En 
anslutningspunkt kommer att behövas till telenätet för den nya bebyggelsen. Anslutningsavgift 
tillkommer för fastighetsägarna. 

Bredband 
Det finns inget bredband inom planområdet. En anslutningspunkt för bredband kommer att 
behövas för den nya bebyggelsen. Anslutningsavgift tillkommer för fastighetsägarna. 

Avfall 
Två stycken miljöhus/miljörum föreslås för sortering av bostädernas hushållsavfall. Dessa 
placeras centralt i området, så att de blir tillgängliga för så många som möjligt. Bostadsgatorna 
har dimensionerats så att sopbil kan köra in och vända i bostadsområdet. Dagligvaruhandeln 
föreslås ha en egen hantering av avfall. Yta för hantering och hämtning av avfall samnyttjas med 
yta för leveranser. 

Återvinningsstationen som står i planområdets norra del ska flyttas till en yta i södra delen av 
planområdet. För lokalisering av återvinningsstation se plankartan. Återvinningsstationen ska 
angöras med en separerad in- och utfart. Återvinningsstationen ska avgränsas med plank och 
vegetation. Förslag på stationens utformning visas i figuren nedan. 

 
Figur 20. Placering av ny återvinningsstation. 
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Konsekvenser av planens genomförande 

Sociala konsekvenser 
En ny mötesplats vid dagligvaruhandeln kommer att skapas i området vilket kan öka tryggheten 
och möten mellan människor. Förslaget bidrar till att området blandas med olika boendeformer 
och upplåtelseformer vilket bidrar till en större social blandning. 

Kulturmiljö 
Den planerade bebyggelsen kommer att skapa ett nytt fondmotiv från Prins Bertils gata och 
Vasavägen. Fondmotivet kommer att uppfattas mer stadsmässigt i förhållande till det mer 
naturlika fondmotivet som finns idag. 

Den planerade bebyggelsen bidrar till en mer blandad stadsdel vilket står i motsats till 60-talets 
planeringsideal där funktionsuppdelning rådde. Samtidigt uppfattas inte aktuellt planområde 
höra samman med Backavallen, då det enbart består av naturmark som står i kontrast till 
idrottsanläggningarna. Därmed bedöms den nya bebyggelsen kunna smälta in i områdets mer 
bebyggda karaktär. 

Den nya bebyggelsen kommer delvis att uppvisa en ny årsring i området, genom typologin och 
gestaltningen av husen och området. Vilket bidrar till att områdena runtomkring kommer vara 
tydligt avläsbara för sin tid. 

Radhusen harmonierar med befintlig bebyggelse öster om Vasavägen i skala och takform, 
samtidigt som punkthusen harmonierar med ishallen i skala. 

 
Figur 21. Vy från Vasavägen där ny bebyggelse har inplacerats och syns i fonden. (Bild: White arkitekter) 
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Figur 22. Vy från Vasavägen vid planerad infart till planområdet där ny bebyggelse t.h. i bild. Bilden visar skalan 
på radhusen i jämförelse med befintliga villor i väster. (Bild: White arkitekter) 

 
Figur 23. Vy mot ny bebyggelse i planområdet från Stallgårdsvägen i öster. (Bild: White arkitekter) 

Ekonomiska konsekvenser 
I ett genomförandeavtal regleras exakta kostnader mellan kommun och exploatör. 
Kommunen får in en intäkt i form av markförsäljning av kvartersmarken inom planområdet. 
Kommunens intention är att bygga om korsningen Vasavägen/Prins Bertils gata vilket kan 
medföra kostnader för kommunen. 

Kostnaden för anpassningar av Vasavägen vid den planerade nya infarten regleras i 
genomförandeavtal. 

Kommunen kan behöva göra anpassningar av befintlig gång- och cykelväg väster om 
planområdet till det nya bostadsområdet. Vilket kan innebära en kostnad för kommunen. 

Planerad bebyggelse innebär att system för vatten, avlopp och dagvatten kan behöva byggas ut i 
området. Ansvar för utbyggnad och kostnad regleras i genomförandeavtal. För de ledningar som 
behöver byggas ut på allmän plats eller utanför planområdet för att tillgodose bostäderna inom 
området, ansvarar och bekostar Sörmland vatten AB. 
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Ansvar och kostnad för flytt av befintliga kommunala ledningar inom planområdet regleras i 
genomförandeavtal. 

Kommunen bedömer att det är positivt för den ekonomiska utvecklingen och näringslivet att 
skapa förutsättningar för ny bostadsbebyggelse inom kommunen. Det är ekonomiskt fördelaktigt 
att befintlig infrastruktur ligger i närheten av planområdet. Det effektiviserar genomförandet av 
detaljplanen och minskar kostnaderna för projektet. 

Ekologiska konsekvenser 
Planförslaget innebär att befintliga grönytor bebyggs. Planförslaget har tagit hänsyn till 
naturvärdesinventeringen och sparat berg i dagen och det område som bedöms ha högst 
ekologiska och rekreativa värden. 

En konsekvens av förslaget är att vissa träd tas ned på grund av anläggandet av nya gator och 
bostadsbebyggelse samtidigt som de mest karaktärsskapande och värdefulla ekarna planeras att 
sparas. Den rödlistade arten svinrot bedöms inte kunna sparas och inte heller den fridlysta arten 
liljekonvalj. Förslaget bedöms inte påverka arternas möjlighet att finnas kvar som arter. Förslaget 
bedöms inte innebära en betydande miljöpåverkan. 

Genomförande 

Organisatoriska frågor 

Tidplan 
Samråd Q1 2022  
Granskning Q2 2022 
Antagande Q1 2023 
Lagakraft Q1 2023 

Genomförandetid 
Genomförandetiden föreslås vara 10 år från den dagen då detaljplanen vinner laga kraft. 

Huvudmannaskap 
Kommunen är huvudman för allmänna platser. 

Ansvarsfördelning 
Exploatören ansvarar för genomförandet av planen och bekostar eventuell flytt av ledningar. 
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Fastighetsrättsliga frågor 

Berörda fastigheter 
Detaljplanen berör fastigheterna Backa 6:2 och Sandbäcken 3:1. 

Fastighetsbildning 
Detaljplanen gör det möjligt att bilda en eller flera fastigheter. Exploatören ansvarar för att 
ansöka om lantmäteriförrättning samt bekosta fastighetsbildningen. Orange linje i figuren nedan 
illustrerar ett förslag till möjlig fastighetsbildning. 

 
Figur 24. Karta som illustrerar förslag till fastighetsbildning. 
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Gemensamhetsanläggningar 
Plankartan möjliggör inrättandet av en eller flera gemensamhetsanläggningar exempelvis för 
infart, gator, gångvägar, grönytor/bostadsgårdar, parkeringar, komplementbyggnader och 
ledningar inom planområdet. Bildandet av gemensamhetsanläggning görs i ett senare skede i en 
förrättning och det är först då som det bestäms vad anläggningen ska innehålla. Andelsägare i 
blivande gemensamhetsanläggning bör vara blivande fastigheter inom planområdet. 
Fastighetsägaren ansvarar för att ansöka om lantmäteriförrättning. 

 
Figur 25. Röd markering visar område för möjlig gemensamhetsanläggning. 

Ledningsrätt 
Plankartan reglerar u-område för befintliga dag- och spillvattenledningar samt brunnar. 
Sörmland Vatten AB äger ledningarna och brunnarna. U-området har en bredd om 6 m på 
vardera sida om ledningarna. Plankartan har ytterligare ett U-område i planområdets norra del, 
för en vattenledning som Sörmland vatten AB äger. U-området har en totalbredd på 6m, alltså 
3m på vardera sida om ledningen. I planområdets södra del finns ytterligare U-område för 
framtida VA-ledningar. 

Inom planområdet finns det dessutom kommunala spill- och dagvattenledningar som planeras 
att flyttas. Flytt och bekostnad av detta regleras i genomförandeavtal. 

Ekonomiska frågor 

Kostnader 
Detaljplanen bekostas av exploatören. Planavgift tas inte ut i samband med bygglov. 
Exploatören ansvarar för genomförandet av planen och bekostar eventuell flytt av ledningar. 
Exploatör ska bekosta ledningsomläggningar för kommunala ledningar. Exploatören bekostar 
flytten av återvinningsstation. 

Tekniska frågor 
Behov av ledningsomläggningar inom planområdet kan uppstå. Om ledningar behöver flyttas i 
samband med exploatering så ansvarar exploatören för åtgärden i samråd med 
ledningsinnehavaren. 
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Vatten och avlopp 
Det finns vatten- och avloppsledningar samt brunnar (inom området för den nuvarande vallen) 
inom planområdet som SVAAB äger. Dessa planeras att vara kvar och planläggs med ledningsrätt 
(U-område). Brunnarnas höjdläge kan behöva justeras då marknivåerna kommer att förändras 
och vallen tas bort. Åtgärder kopplat till brunnarna, bekostas av exploatören. 
Kommunen har avloppsledning inom planområdet som planeras att avlägsnas. Kostnadsansvar 
regleras i genomförandeavtal. 

Dagvatten 
Det finns en dagvattenledning inom planområdet som SVAAB äger. Denna planeras att vara kvar 
och planläggs med ledningsrätt (U-område). 

Marksanering 
Kommunen bedömer att ingen marksanering behövs. 

Bevarande av träd 
En skyddszon ska upprättas runt träd som ska bevaras. Med skyddszon avses generellt hela ytan 
från stammen till tre meter utanför kronans utbredning. Inga arbeten, upplag, transporter eller 
annan för trädet skadlig aktivitet får utan skriftligt lov från beställaren och trädansvarig på 
Katrineholms kommun ske innanför skyddszonen. Inga andra åtgärder på själva träden får heller 
utföras utan dessa skriftliga godkännanden. Avspärrning görs med minst 2 m högt byggstängsel, 
vilket skall fastsättas så att det inte går att forcera eller flytta. 

Vid åtgärder i träds rotzon så ska rotkartering med vakuumsug föregå eventuella arbeten. 

Rotkartering visar förekomsten av finrötter samt större rötter. Med denna information kan man 
sedan gå vidare med lämpliga åtgärder. 

Rötter som friläggs ska alltid hållas fuktiga och vattnas tills återfyllning skett. Vid längre 
stillestånd, mer än en timme med fritt exponerade trädrötter, ska rötterna täckas för att behålla 
fuktigheten. Täckningen ska göras med presenning, plast, geotextil, säckväv eller likvärdigt 
material. Vid schakt när det är minusgrader så ska detta material även ha isolerande egenskaper. 
Täckningsmaterialet ska avlägsnas före återfyllning med för ändamålet lämpligt substrat, vilket 
ska ske så snart som möjligt. 

Vid anläggande av temporär hårdgjord yta, t.ex. körväg, får marknivån inte sänkas annat än för 
att avlägsna ytliga lager av växtlighet och humus. Om transporter eller upplag innanför ett träds 
skyddszon är omöjligt att undvika på grund av arbetets omfattning ska ett tillfälligt markskydd 
upprättas. 

Markskyddet ska skydda marken och trädrötterna mot kompaktering och utformas så att 
belastningen fördelas jämnt över ytan. Som exempel kan markskydd av plåt eller hårdplast 
användas, eller så kan ett tryckutjämnande lager av bärlagergrus läggas på en fiberduk. 

Vid avetablering av det temporära markskyddet ska marken kontrolleras för att undersökas om 
det skett kompaktering trots skyddet. Om marken kompakterats ska ett åtgärdsförslag tas fram 
av en person med goda markkunskaper och kunskaper om hur kompaktering påverkar träd. 

Åtgärdsplanen ska sedan utföras av den entreprenör som verkat på den aktuella platsen. 

Vid beskärning av skyddsvärda träd ska detta ske av certifierad arborist. 
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Vid anläggandet av hårdgjorda ytor i trädens skyddszon ska ytan konstrueras på ett sådant sätt 
att djupa schakter undviks och att beläggningen och överbyggnaden är så genomsläpplig som 
möjligt. Befintlig grässvål eller jordlager banas ytligt 50–100 mm. 

Överbyggnaden av sorterad makadam (t.ex. makadam 32–64) byggs uppåt från avbanad mark 
för att undvika schakt ner i marken i rotzonen. 

Om schakt i rotzonen bedöms behöva ske så ska rötter med en Ø > 50 mm kapas med 
beskärningsverktyg (handsåg). 

För att tillgodose rötternas behov av luft och vatten så ska ytskiktet antingen vara genomsläppligt 
(t.ex. stenmjöl, grus eller grus-/gräsarmering) alternativt att luftbrunnar och/eller rotsonder 
placeras ut. 

Exploatören bär kostnadsansvar för genomförandet. 

Återvinningstation 
Befintlig återvinningstation i området ska flyttas till utpekad plats i plankartan. Kostnadsansvar 
regleras i genomförandeavtal. 

Sprängning 
Hänsyn till geolagret ska tas vid sprängning. 

Avtal 
Ett markanvisningsavtal daterat 2020-03-16 har upprättats mellan kommunen och Tegelstaden 
Bygg AB. Ett köpeavtal och genomförandeavtal ska upprättas mellan kommunen och exploatören 
som reglerar ansvar och kostnader för genomförandet av detaljplanen. 

Medverkande 
Detaljplanehandlingarna har upprättats av Emelie Resvik och Hanna Roman, plankonsulter på 
White arkitekter, i samråd med David Labba och Maela Jaanivald, planarkitekter på 
samhällsbyggnadsförvaltningen och övriga berörda tjänstepersoner i Katrineholms kommun. 
 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Katrineholm 2023-01-18 
 
 
 
 
Maela Jaanivald     Erik Bjelmrot 
Planarkitekt      Avdelningschef 



PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela
planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ gräns
Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Gata.GATA

Naturområde.NATUR

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

Bostäder.B

Centrum.C

Transformatorstation.E1

ÅtervinningsstationE2

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får endast förses med komplementbyggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Utformning
f1 Endast radhus,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f2 Huvudentré ska placeras mot kvartersgata,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f3 Översta våningen ska vara minst 1 meter indragen från fasadliv,  4
kap. 16 § 1 st 1 p.

f4 Endast spaljé/pergola får uppföras. Denna ska anslutas till
byggnaden. Spaljén/pergolan ska bestå av tak och vägg mot söder
och utformas med träribbor. Spaljén/pergolan ska vara öppen i öst
och väst så att trafik kan köra igenom,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

0.0 Högsta nockhöjd i meter,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.
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Utförande
Lägsta nivå för färdigt golv på bostadsbyggnad är +46,0 meter över nollplanet (höjdsystem
RH2000).,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Max 50% av marken får vara hårdgjord,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Bostadsbyggnader ska uppföras i radonsäkert utförande,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Magasinering om sammanlagt minst 50 m3 dagvatten skall anläggas inom kvartersmark med
användningarna bostäder och centrum,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Markens anordnande och vegetation
n1 Marken är avsedd för värdefullt träd, illustrerat i plankartan, som

ska bevaras. Träd ska skyddas från skador
i form av jordkompaktering samt skador på stam, rötter och
grenverk. Efter lovprövning kan träd som utgör risk för liv,
egendom eller spridning av epidemisk trädsjukdom få fällas.
Nedtaget träd ska ersättas med likvärdigt träd med diameter om
minst 20 centimeter, inom fastigheten. Se
även administrativ bestämmelse om ändrad lovplikt,  4 kap. 10 §

n2 Marken är avsedd för grönområde och värdefulla träd som ska
bevaras. Platsen ska ha kvar sin naturliga karaktär och får inte
hårdgöras. Träd ska skyddas från skador i form av
jordkompaktering, samt skador på stam, rötter och grenverk. Efter
lovprövning kan träd som utgör risk för liv, egendom eller spridning
av epidemisk trädsjukdom få fällas. Nedtaget träd ska ersättas med
likvärdigt träd med diameter om minst 20 centimeter, inom
egenskapsområdet. Se även administrativ bestämmelse om ändrad
lovplikt.,  4 kap. 10 §

Stängsel och utfart

Körbar förbindelse får inte anordnas. Förbudet att uppföra stängsel,
mur och plank.,  4 kap. 9 §

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år,  4 kap. 21 §

Ändrad lovplikt
Marklov krävs även för fällning av träd i områden betecknade med n1 (endast i plankartan
illustrerade träd) och n2.,  4 kap. 15 § 1 st 3 p.

Markreservat
u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,  4 kap. 6 §

Gemensamhetsanläggning
g1 Markreservat för gemensamhetsanläggning,  4 kap. 18 § 1 st  p.

g Markreservat för gemensamhetsanläggning

Beslutsdatum Instans

Antagandehandling

Detaljplan för Backavallen
Del av fastigheterna Backa 6:2 och Sandbäcken 3:1
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Granskningsutlåtande 

Detaljplan för bostäder vid Backavallen, del av fastigheten Backa 6:2, 
Katrineholm, Katrineholms kommun 

Fastigheten Backa 6:2 samt del av Sandbäcken 3:1 

Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2023-01-18 
___________________________________________________________________________________________ 

Granskningens upplägg 

Planförslaget har varit utskickat på granskning till berörda fastighetsägare och myndigheter 
under tidsperioden 3 till 24 november 2022. Handlingarna fanns då även tillgängliga på 
Kontaktcenter och på kommunens hemsida. 
 
Plangranskningen annonserades i Katrineholms Kuriren den 3 november 2022. 

Inkomna yttranden 

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

Yttranden utan synpunkter 

1 Kommunledningsförvaltningen 2022-10-11 

2 Västra Sörmlands Räddningstjänst 2022-11-21 

3 Tekniska verken 2022-11-24 

4 Sörmlands museum 2022-11-25 
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Yttranden med synpunkter 

5. Polisen         2022-11-07 
Polismyndigheten noterar att Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm tagit emot 
rekommendationerna. Självklart har Polismyndigheten förståelse för att alla 
trygghetsskapande och brottsförebyggande perspektiv inte kan beaktas om 
planavdelningen vill möjliggöra för en mer flexibel detaljplan över tid. Polismyndigheten 
har ingen ytterligare erinran motförslaget men påminner åter om att tillsammans med 
den BF-samordnare och Kommunpolis som finns för varje kommun kan man i detalj 
fortsätta diskussionen om brottsförebyggande och trygghetsfrämjande åtgärder i det 
offentliga rummet. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Planavdelningen noterar informationen och tackar för rekommendationerna och 
påminnelsen om behovet av fortsatt arbete i senare skede kring brottsförebyggande och 
trygghetsfrämjande åtgärder i det offentliga rummet. 

6. Samfälligheten Grundet        2022-11-08 
Boende på Backavägen har hört av sig till oss i styrelsen. Boende önskar svar på följande: 

1. Det kommer garanterat att bli en ökad mängd fordon, fotgängare och cyklister förbi in- 
och utfarttill Backavägen och Backa förskola. Hur kommer trafikflödet att förbättras för 
att underlätta in- och utfart till Backavägen? 

2. Exakt var kommer återvinningsstationen att placeras? Är det inom det nya området? 
Inte planerar man en återvinningsstation precis bredvid en förskola!? Skrivelsen i 
planbeskrivningen är väldigt luddig. "Kommunen utreder ny plats för återvinningsstation. 
Ambitionen är att den ska placeras i närområdet." 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Planavdelningen noterar synpunkterna. Kommunen bedömer att exploateringen av 
Backavallen inte kommer genererar trafik i den utsträckningen att problem kan uppstå 
inom planområdet. Gällande placering av återvinningsstationen kommer 
planbeskrivningen uppdateras med mer tydlig placering för denna. Angående placering i 
närhet till förskola förekommer och fungerar detta på andra ställen i kommunen och 
bedöms inte vara ett problem. 

7. Privatperson 8         2022-11-14 
Efter att ha samlats ett antal fastighetsägare, runt detaljplaneområdet Backavallen 
uppstår många frågor varav några enligt nedan: 
Varför gör ni inga /är inte mottagliga för ändringar/öppningar i era svar på inkomna 
synpunkter betr. hyreshusens storlek och höjd, då flertalet inkomna synpunkter är emot 
dessa höga hyreshus? I en stadsdel som präglas av småstadsidyll. 
Är det bara ishallens storlek och kundunderlag till kiosken som är vägledande för 
hyreshusensutformning? 
Många yttrar frustrerat ”är det någon idé göra sin röst hörd” ”tänk om människor blir 
nöjdare om det blir mindre fult”. 
Vilket håll är terrasserna på hyreshusen vända? 
Hur hög är ishallen blir hyreshusen på samma marknivå som hallen? 
Finns Villaägarna Västra Sörmlands synpunkter tillgängliga för oss? 



           3(10) 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Planavdelningen noterar synpunkterna. Kommunen gör i detaljplanearbetet avvägningar 
mellan allmänna och enskilda intressen. Våra stadsutvecklingsstrategier är att förtäta 
inom en radie på tre kilometer från resecentrum, och planera för blandad bebyggelse. 
När vi förtätar kan existerande infrastruktur och kollektivtrafik utnyttjas mer effektivt och 
vi hushåller på så sätt med ekonomiska resurser och naturtillgångar. När staden blir 
tätare blir avstånden kortare och behovet av bilen minskar. En blandad stad bidrar till en 
varierad befolkningsstruktur och bostäder för olika skeden i livet. 
För att kunna nyttja den mark som exploateras på ett effektivt sätt och utan att ta för 
mycket mark i anspråk föreslås punkthus med parkering i bottenvåningen. 
Bebyggelsetypen bedöms ge ett gott markutnyttjande som är lämpligt för platsen. 
Terrasserna på de nyuppförda husen är vända åt söder och marknivån för området är ca 
1 meter lägre än vid ishallen som har en byggnadshöjd om 22,7 meter. 
Villaägarnas synpunkter har skickats till er. 

8. Privatperson 15        2022-11-20 
Har tidigare lämnat synpunkter och förslag kring trafiksäkerhet och för att dämpa 
ljudnivån runt Backavallens vägar och parkering. Ärendenummer 3071921 år 2021. 
Ärendet avslutat utan åtgärder. 
I den utskickade detaljplan som vi tagit del av finns inget beskrivet kring det vi tidigare 
lämnat förslag på i ärendenummer 3071921. 
Byggnationen i sin helhet ser vi positivt på och för att skapa ett attraktivt och trivsamt 
boendeområde behövs det flera förebyggande åtgärder för att uppfylla det. Biltrafiken 
kommer att öka avsevärt, dels till det nya bostadsområdet men också till den planerade 
affären. Med kloka åtgärder för att undvika olyckor och minska ljudnivån från bilarna 
tycker jag att detta borde vara en hög prioritet på. Har ytterligare synpunkter utöver det 
som framgår i ärendenummer 3071921 som vi fortfarande vill ska åtgärdas på något sätt. 
Bifogar även min tidigare anmälan och svar från Katrineholms kommun, se nedan. 
 
Förbättringsförslag till detaljplanen: 
- Saknar övergångsställen för alla gångare och cyklister på Prins Bertils gata och även för 
Vasavägens nedre del strax innan infart från Prins Bertils gata. Både från norr och söder. 
(är osäker på om det finns med då kartan över området är i miniatyr) 
- Vasavägen och Prins Bertils gata är i behov av avsmalning och vägbulor för att hålla ned 
hastigheten för att förebygga olyckor och för att sänka hastigheten över lag. 
- Göra det besvärligt för bilsladdandet som idag sker på vägarna i området och 
framförallt på Backavallens parkering. Utforma den nya parkeringen vid affären och 
befintlig parkering så att det inte blir möjligt att sladda runt med bil. 
- Ytterligare åtgärd som skulle öka säkerheten är att enbart ha en infart och utfart vid 
stora entrén till Backavallen, detta skulle få bort den rallyslinga som idag nyttjas flitigt året 
runt. Detta skulle också få ned bullernivån från höga motorljud och skrikande däck. En 
annan lösning är avsmalningar samt upphöjningar vid infart /utfart så att det inte går att 
ta fart in och ut från parkeringen. 
- För att få bort oljud sena kvällar och nätter bör förbud att vistas på parkeringen vara 
mellan kl. 22:00-06:00. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Planavdelningen noterar synpunkterna. Kommunen bedömer att exploateringen av 
Backavallen inte kommer genererar trafik i den utsträckningen att problem kan uppstå 
inom planområdet. Utanför planområdet planerar kommunen åtgärder vid Backavallens 
parkering. Åtgärder för ökad trafiksäkerhet kommer vidtas i form av omgjord gång- och 
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cykelbana på västra sidan av Vasavägen, hastighetsdämpande åtgärder längs Vasavägen 
samt att korsningen Vasavägen – Prins Bertils gata kommer att förses med gång- och 
cykelpassage och trafikgupp i alla tre riktningar. 
 
Kommunen planerar trafikåtgärder på Backavallen, dessa hanteras inte i detaljplanen. 

9. Privatperson 9        2022-11-20 
Vi vill se en varsam utveckling, anpassad till områdets och stadsdelens karaktär inte höga 
hyreshus som ger intryck av överexploatering av en stadsdel med småhusbebyggelse. 
Med förstörd naturmark, ökad trafik och buller på en redan trafikerad gatusträcka där 
förskolan kommer byggas ut alstras mer trafik och bekymmer med parkeringar m.m. 
Lägger man därtill en återvinningsstation med ut och infart som skär av gångbanan samt 
hindrar åtkomsten för barnen till berghällens naturmark. 

Med ovan i beaktande blir det för oss betydande olägenheter och störningar. 

- trafikbuller 
- ökad trafikosäkerhet 
- insyn från de höga hyreshusen 
- kvällssolen skyms bakom hyreshusen (soldiagram) 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Planavdelningen noterar synpunkterna. Kommunen bedömer att exploateringen av 
Backavallen inte kommer genererar trafik i den utsträckningen att trafiksäkerheten 
äventyras. Vidare beräknas inte trafiken generera bullernivåer över riktvärdena enligt 
förordningen (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader. 
För att kunna nyttja den mark som exploateras på ett effektivt sätt och utan att ta för 
mycket mark i anspråk föreslås punkthus med parkering i bottenvåningen. 
Bebyggelsetypen bedöms ge ett gott markutnyttjande som är lämpligt för platsen. 
Med anpassning och hänsyn till omgivningen har flerbostadshusen placerats på ett 
längre avstånd från villorna och radhusen har placerats närmast villorna, för att 
minimera risken för insyn. Avståndet mellan befintliga villor och punkthusen är strax över 
100 meter. Husen bedöms inte skugga befintlig bebyggelse. 

10. Länsstyrelsen         2022-11-21 
Länsstyrelsen har i sitt samrådsyttrande, daterat 2022-01-20, framfört synpunkter 
avseende miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten, hälsa och säkerhet (buller) samt risk för 
översvämning. Synpunkterna avseende MKN och buller har beaktats i 
granskningsförslaget men det finns kvarstående frågor avseende risk för översvämning 
som måste lösas på ett tillfredsställande sätt. I annat fall kan Länsstyrelsen komma att 
överpröva kommunens beslut att anta detaljplanen, med hänsyn till ingripandegrunderna 
i 11 kap. 10§ PBL och nu kända förhållanden. 

Risk för översvämning 
Kommunen skriver, både i samråds- och granskningsförslaget, att det vid planerad 
höjdsättning av området samlas vatten i lågpunkter men att vattnet inte bedöms skada 
bebyggelsen. 

Länsstyrelsen ansåg vid samrådet att översvämningssituationen behövde utredas vidare 
för att säkerställa att ny bebyggelse inte tar skada eller orsakar skada vid ett skyfall. 
Länsstyrelsen efterfrågade även det underlag som låg till grund för kommunens 
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bedömning att bebyggelsen inte skadas vid skyfall samt planbestämmelser för att 
säkerställa erforderlig höjdsättning. 
Inför granskningen har dagvattenutredningen (Envigo 2022-05-19) reviderats. I den 
reviderade dagvattenutredningen och i planbeskrivningen (figur 17) redovisas en lägsta 
nivå för färdigt golv på + 46,00 meter (RH2000). 
För att säkerställa att bostadsbyggnaderna inte skadas vid skyfall reglerar 
granskningsförslaget bostadsbyggnadernas utförande med en bestämmelse om lägsta 
nivå för färdigt golv på + 45,4 meter över angivet nollplan (RH2000)  
Länsstyrelsen ifrågasätter varför detaljplanen reglerar en lägre nivå för färdigt golv än + 
46,00 meter. Inför ett antagande behöver kommunen förtydliga hur detaljplanen 
säkerställer att bebyggelsen blir lämplig med hänsyn till risken för översvämning samt 
redovisa vilken grundläggnings-nivå som krävs för att bostadsbyggnaderna ska klara 
nederbörd med en återkomsttid om 100 år utan att skadas. Denna nivå ska säkerställas i 
detaljplanen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Planavdelningen noterar synpunkterna. För att säkerställa bebyggelsens lämplighet med 
hänsyn till risken för översvämning uppdateras plankarta och planbeskrivning med lägsta 
nivå för färdigt golv på +46,00 meter. 

11. Lantmäteriet         2022-11-22 
Plankartan är redovisad i så liten skala att det är svårt att utläsa vilka bestämmelser som 
gäller var inom planområdet. Eftersom det fortfarande är PDF-versionen av plankartan 
som antas och är den juridiskt gällande handlingen är det mycket viktigt att det går att 
utläsa vad som gäller. Bristen innebär att tydlighetskravet i 4 kap. 32 § 2 st. PBL inte 
förefaller vara uppfyllt och behöver därför åtgärdas. 

Det är även ritningsfel på flertalet gränser så det är svårt att se om det är en 
egenskapsgräns, administrativ gräns eller en kombinerad administrativ och 
egenskapsgräns. Det är hela linjer som inte är ”upphuggna”. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Planavdelningen noterar informationen och har reviderat plankartans skala för ökad 
läsbarhet samt åtgärdat ritningsfel på gränser. 

12. Service- och tekniknämnden       2022-11-22 
Det aktuella planområdet ligger i direkt anslutning till Backavallen, Katrineholms största 
och mest välbesökta område för is- och utomhusidrott. I den tidigare stadsplanen är det 
aktuella planområdet tilldelat användningen idrottsändamål. Som det uttrycks i den nya 
planbeskrivningens syfte ska idrottsområdet kompletteras med bostäder och 
centrumverksamhet med hänsyn till omgivningen. Just hänsynstagandet till omgivningen 
anser förvaltningen vara mycket viktigt för att kommunens framtida möjligheter till 
rekreation, idrott och fritidsaktiviteter inte ska inskränkas mer än nödvändigt på grund av 
intilliggande bostäder och verksamheter. 

Förvaltningen ställer sig fortsatt positiv till en mer blandad verksamhet i området som ger 
möjlighet till vidare utveckling med fokus på föreningsliv och rekreation, men även på 
evenemang och turism. En mer blandad bebyggelse och verksamhet kan också bidra till 
en mer attraktiv och trygg närmiljö. 

Förvaltningen vill fortsätta dialogen i kommande planeringsarbete kring hur och på vilket 
sätt det nya bostads- och verksamhetsområdet bäst kan anslutas till Backavallen. I 
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dialogen vill förvaltningen bland annat fokusera på hur en attraktiv och trygg närmiljö kan 
utformas, mer exakt placering av den nya återvinningsstationen och möjligheterna för 
arbetsfordon att röra sig på området. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Planavdelningen noterar synpunkterna. 
Planbeskrivningen är uppdaterad med mer exakt placering av den nya 
återvinningsstationen. Placeringen har samråtts med berörda parter och bedöms vara 
lämplig för syftet. 

13. Sörmland Vatten        2022-11-23 
Efter granskning av planförslaget har vi några synpunkter på förslaget. 

VA 
s. 18 Teknisk försörjning, Vatten och Avlopp, 
s. 24 Ekonomiska konsekvenser 
I de synpunkter som SVAAB lämnade på samrådshandlingen 2022-01-20 antogs att 
vägarna inom detaljplanen skulle vara kommunala och att VA då skulle byggas ut i 
samband med vägbyggnationen. Eftersom vägarna i området planeras att bli privata 
kommer VA-försörjning erhållas via förbindelsepunkter som kommer att upprättas vid 
fastighetsgräns. Fastighetsägaren behöver i god tid inkomma med en servisanmälan till 
SVAAB där bland annat planerad byggnation och kapacitetsbehov ska framgå. 
s.25 Fastighetsbildning 
Om avstyckning av fastigheten blir aktuell så måste de utformas så att samtliga 
fastigheter kan anslutas till det allmänna ledningsnätet. 
Övrigt 
Kapacitetsutredning för vatten och spillvatten pågår och beräknas vara klar under 2022. 
Renhållning 
Renhållningen har inget att tillägga så länge flytten av befintlig återvinningsstation 
beaktas så som det står skrivet i förslaget. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Planavdelningen noterar synpunkterna. Bildandet av gemensamhetsanläggning görs i ett 
senare skede i en förrättning och det är först då som det bestäms vad anläggningen ska 
innehålla. Andelsägare i blivande gemensamhetsanläggning bör vara blivande fastigheter 
inom planområdet. För fortsatt läsning se sidan 26 i planbeskrivningen. 

14. Kommunala pensionärsrådet      2022-11-23 
Angående förslag till detaljplan för Backavallen. 
Vi tycker fortfarande att det är bra med nya bostäder i bra lägen och med möjlighet till 
butik med flera servicefunktioner. 
Tillgängligheten regleras enligt Boverkets riktlinjer. Bra. Men vi har också synpunkter på 
tillgänglighet inom lägenheten. Vi vet att det i framtiden kommer att bedrivas mer 
kvalificerad sjukvård hemma hos människor i deras hem. Det kommer att ställa krav på 
utrymmen i lägenheterna, framför allt på badrum, sovrum, förråd och även genomtänkta 
kök. Vi vill därför att kommunen ställer krav på hur lägenheterna skall vara planerade i ett 
tidigt skede. 

Vi har för oss att det kallas ”förstärkt standard” av Boverket. 
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Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Planavdelningen noterar synpunkten. Bostäders tillgänglighet och utrustningsstandard 
regleras i Boverkets Byggregler och säkerställs i bygglovskedet. Kommunen kan inte 
kräva högre standard. Byggherren kan bygga med högre standard om så önskas. 

15. Kulturnämnden        2022-11-24 
Kulturförvaltningen har tagit del av granskningshandlingarna avseende detaljplan 
Backavallen, del av fastigheten Backa 6:2, Katrineholms kommun. 
Det aktuella planområdet ligger i direkt anslutning till Backavallen, Katrineholms största 
och mest välbesökta område för is- och utomhusidrott. I den tidigare stadsplanen är det 
aktuella planområdet tilldelat användningen idrottsändamål. Som det uttrycks i den nya 
planbeskrivningens syfte ska idrottsområdet kompletteras med bostäder och 
centrumverksamhet med hänsyn till omgivningen. 
Förvaltningen ställer sig positiv till en mer blandad verksamhet i området som ger 
möjlighet till vidare utveckling med fokus på föreningsliv och rekreation, men även på 
evenemang och turism. En mer blandad bebyggelse och verksamhet kan också bidra till 
en mer attraktiv och trygg närmiljö. 
I det fortsatta arbetet med planområdets konkreta utformning ser kulturförvaltningen att 
barnperspektivet kan förstärkas ytterligare, med fokus på trygghet och ytor för 
spontanlek. Att exempelvis utöka grönytorna och arbeta med topografin inom området 
kan en naturlek höja lekvärdet för alla åldrar. 

Strax utanför det aktuella området har kulturförvaltningen, i samråd med service- och 
teknikförvaltningen, planer på att placera ett konstverk utanför ishallens huvudentré. 
Detta kommer att bidra till orientering i miljön och kan med fördel integreras i ett 
kommande arbete med platsens gestaltning och mötesplats för barn och unga. 
Kulturförvaltningen fortsätter gärna dialogen i det kommande planeringsarbetet kring 
hur området kan ges en attraktiv gestaltning med fokus på barns lek. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Planavdelningen noterar informationen. Detaljplanen möjliggör inte för en kommunal 
lekplats, däremot ser kommunen generellt över behovet av kommunal lekplats i 
närområdet. Detta hanteras i ett separat projekt och hanteras inte i detaljplanen. 

16. Villaägarna Västra Sörmland       2022-11-24 
Villaägarna Västra Sörmland har ett antal medlemmar boende i området som angränsar 
till Backavallen. Några medlemmar har vid tidigare samråd lämnat synpunkter på 
förslaget med förtätad bebyggelse i området. Det har även lämnats synpunkter på dom 3 
flerfamiljshusens höjd så att den maximeras till 4 våningars höjd inklusive sockelvåning. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Planavdelningen noterar synpunkterna. Kommunen har i Översiktsplanen föreslagit att 
området utvecklas med ytterligare verksamheter och bostäder samtidigt som 
Backavallens idrottsområde ska vara kvar. Våra stadsutvecklingsstrategier är att förtäta 
inom en radie på tre kilometer från resecentrum, och planera för blandad bebyggelse. 
När vi förtätar kan existerande infrastruktur och kollektivtrafik utnyttjas mer effektivt och 
vi hushåller på så sätt med ekonomiska resurser och naturtillgångar. När staden blir 
tätare blir avstånden kortare och behovet av bilen minskar. 
För att kunna nyttja den mark som exploateras på ett effektivt sätt och utan att ta för 
mycket mark i anspråk föreslås punkthus med parkering i bottenvåningen. 
Bebyggelsetypen bedöms ge ett gott markutnyttjande som är lämpligt för platsen. 
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Med anpassning och hänsyn till omgivningen har flerbostadshusen placerats på ett 
längre avstånd från villorna och radhusen har placerats närmast villorna, för att 
minimera risken för insyn. Avståndet mellan befintliga villor och punkthusen är strax över 
100 meter. Husen bedöms inte skugga befintlig bebyggelse. 

17. Privatperson 10        2022-11-24 
När förtätning blir för trångt. 

Särskilt med de höga hyreshusen som dominerar området. Där försvinner södra 
stadsdelen småstadskänsla. Dessa tar över även den dominerande ishallen som ändå 
utgör en markör för ett idrottsområde. Ta bort hyreshusen eller sänk till max 3 vån inkl. 
sockel vilket då harmoniserar mot södra stadsdelens villa och 2-3våningshus. 

Blir annars en för hög och tät exploatering som påverkar både hälsa, säkerhet och miljö. 

För oss som bor runt Backavallen blir det betydande olägenheter och störningar med 
ökad trafik med buller och insyn från de höga hyreshusen. 

Bygg inte bort tillgängligheten till naturområdet vilket ger oss närhet till en skogsdunge 
men som också går att utvecklas med Backavallen till utökat idrottsområde ex. förläng 
elljusspåret eller annan aktivitet i detta skogsområde. Utveckla skogsdungen till en 
naturlig lekmiljö för barn. 

Återvinningscentralen är ur bl.a. trafiksäkerhetssynpunkt olämpligt placerad skär 
samtidigt av gång och cykelbanan samt den naturliga vägen för förskolans barn och 
andra till bl.a. bergknallen och naturområdet. Många konfliktytor uppstår också med den 
livligt trafikerade Vasavägen. Bästa placeringen är som vid ICA Speceritjänst i anslutning 
till parkeringen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Planavdelningen noterar synpunkterna. Kommunen har i Översiktsplanen föreslagit att 
området utvecklas med ytterligare verksamheter och bostäder samtidigt som 
Backavallens idrottsområde ska vara kvar. Våra stadsutvecklingsstrategier är att förtäta 
inom en radie på tre kilometer från resecentrum, och planera för blandad bebyggelse. 
När vi förtätar kan existerande infrastruktur och kollektivtrafik utnyttjas mer effektivt och 
vi hushåller på så sätt med ekonomiska resurser och naturtillgångar. När staden blir 
tätare blir avstånden kortare och behovet av bilen minskar. Kommunen bedömer att 
exploateringen av Backavallen inte kommer generera trafik i den utsträckningen att 
problem kan uppstå inom planområdet. Utanför planområdet planerar kommunen 
åtgärder vid Backavallens parkering. 

För att kunna nyttja den mark som exploateras på ett effektivt sätt och utan att ta för 
mycket mark i anspråk föreslås punkthus med parkering i bottenvåningen. 
Bebyggelsetypen bedöms ge ett gott markutnyttjande som är lämpligt för platsen. Med 
anpassning och hänsyn till omgivningen har flerbostadshusen placerats på ett längre 
avstånd från villorna och radhusen har placerats närmast villorna, för att minimera risken 
för insyn. Avståndet mellan befintliga villor och punkthusen är strax över 100 meter. 
Husen bedöms inte skugga befintlig bebyggelse. 
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18. Privatperson 8        2022-11-25 
Detaljplanen skapar stor belastning på nuvarande infrastruktur med ökad trafik i 
området. Miljön förändras på ett oacceptabelt sätt, det uppstår trafikfaror för barnen, 
utsikten förstörs och stadsdelens gröna lunga försvinner. För hög och tät exploatering 
som enbart tillgodoser ensidigt intresse hos exploatören. Ingen hänsyn tas till södra 
stadsdelens villa och låghusbebyggelse. Hur planområdets naturmark, med ek, rödlistade 
svinrot och liljekonvalj, ser ut idag beror väl i hög grad på hur naturmarken underhålls. 
Denna skogsdunge skulle kunna bli en grön oas, park eller en del av Backavallens 
utveckling med olika fysiska aktiviteter. Bort med höghusen och fortsätt bygga på 
Katrineholms framtid på vår luftiga villaträdgårdsstad. Återvinningsstationens nya 
placering utgör en verklig trafikfara både för gångare, cyklister och trafiken på Vasavägen. 
Tillkommer en ökad trafik till utbyggd förskola. Dessutom stänger den effektivt av både 
förskola och andra till naturområdet vid berghällen. En enkät gjord tidigare bland 
Backaområdets 115 radhusägare blev resultatet att alla motsatte sig att höghusen byggs, 
dessa förstör stadsdelsområdets karaktär och attraktionskraft. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Planavdelningen noterar synpunkterna. Kommunen har i Översiktsplanen föreslagit att 
området utvecklas med ytterligare verksamheter och bostäder samtidigt som 
Backavallens idrottsområde ska vara kvar. Våra stadsutvecklingsstrategier är att förtäta 
inom en radie på tre kilometer från resecentrum, och planera för blandad bebyggelse. 
När vi förtätar kan existerande infrastruktur och kollektivtrafik utnyttjas mer effektivt och 
vi hushåller på så sätt med ekonomiska resurser och naturtillgångar. Vid exploateringen 
har hänsyn tagits till naturvärdesinventeringen och sparat det område som bedöms ha 
högst ekologiska och rekreativa värden. Förslaget bedöms inte innebära en betydande 
miljöpåverkan. När staden blir tätare blir avstånden kortare och behovet av bilen 
minskar. Kommunen bedömer att exploateringen av Backavallen inte kommer generera 
trafik i den utsträckningen att problem kan uppstå inom planområdet. 

För att kunna nyttja den mark som exploateras på ett effektivt sätt och utan att ta för 
mycket mark i anspråk föreslås punkthus med parkering i bottenvåningen. 
Bebyggelsetypen bedöms ge ett gott markutnyttjande som är lämpligt för platsen. Med 
anpassning och hänsyn till omgivningen har flerbostadshusen placerats på ett längre 
avstånd från villorna och radhusen har placerats närmast villorna, för att minimera risken 
för insyn. Avståndet mellan befintliga villor och punkthusen är strax över 100 meter. 
Husen bedöms inte skugga befintlig bebyggelse. 

Ej tillgodosedda synpunkter från samråd och granskning 

Följande personer och organisationer har inte fått sina synpunkter framförda i samråds- eller 
granskningsskedet tillgodosedda: 

• Postnord 
• Hyresgästföreningen 
• Kommunala pensionärsrådet 
• Samfälligheten Grundet 
• Villaägarna Västra Sörmland 
• Privatperson 1 
• Privatperson 2 
• Privatperson 3 
• Privatperson 4 
• Privatperson 5 
• Privatperson 6 
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• Privatperson 7 
• Privatperson 8 
• Privatperson 9 
• Privatperson 10 
• Privatperson 11 
• Privatperson 12 
• Privatperson 13 
• Privatperson 14 
• Privatperson 15 

Ändringar i förslaget 

Planförslaget har förtydligats enligt nedan. 

Planbeskrivning 

• Förtydligande placering av återvinningsstation 

Plankarta 

• Ny skala och storlek 
• Lägsta golvhöjd uppdaterad från +45,4 meter till +46,00 meter 
• Preciserad placering av fördröjningsanläggning för dagvatten. 
 
I övrigt görs redaktionella ändringar och förtydliganden. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Katrineholm 18 januari 2023 
 
 
 
 
Maela Jaanivald/Hanna Roman    Erik Bjelmrot 
Planarkitekt/Plankonsult    Avdelningschef 
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Återremiss - Platsvarumärke Katrineholm 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ersätta platsvarumärket 
Sveriges Lustgård med platsvarumärket Katrineholm beskrivet i Platsvarumärket 
Katrineholm – varumärkesplattform och strategi. 

Sammanfattning av ärendet 
Under drygt ett år har representanter för Katrineholms kommun och +Katrineholm arbetat 
med en ny platsvarumärkesstrategi. Strategin har under våren 2023 gått ut på bred remiss 
till nämnder samt destinationsbolagsstyrelse och medlemmar. Strategin tas även upp för 
beslut i +Katrineholms bolagsstyrelse. 

Ärendets handlingar 
 Bilaga sammanställning över remissyttranden 

 Platsvarumärkesstrategi 

 Nulägesanalys 

 Inkomma remissvar finns tillgängligt i akten 

Ärendebeskrivning 

Bakgrund 

I kommunplan 2019-2022 fanns ett uppdrag att ta fram en strategi för platsmarknadsföring. 
När arbetet påbörjades upptäcktes brister i nuvarande platsvarumärke. Det var inte använt 
och människor uttryckte en svårighet kring kopplingen mellan Sveriges lustgård och till 
exempel etablering. Det var relativt okänt och det saknades mål och en strategi för 
platsutveckling.  

Ett platsvarumärke är summan av de associationer som finns kring en plats. Katrineholm 
har naturligtvis ett platsvarumärke även utan en varumärkesplattform. Genom att diskutera 
och definiera platsvarumärket kan arbetet drivas professionellt och långsiktigt med 
platsvarumärket. Det är framför allt det som görs på en plats och inte det som sägs om en 
plats som skapar ett starkt platsvarumärke.  

Syftet med en platsvarumärkesstrategi är att få ett verktyg i arbetet med att öka 
attraktionskraften kring Katrineholm som plats att bo, leva och verka i samt att besöka. Ett 
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platsvarumärke är ingen slogan eller logotyp utan ett löfte om vad man vill med platsen och 
en utpekad riktning dit.  

Under drygt ett år har representanter för Katrineholms kommun tillsammans med bolaget 
+Katrineholm arbetat med kommunens platsvarumärke. En konsult från Placebrander, 
experter inom området, har stöttat i arbetet. Från kommunen har representanter från 
näringslivsavdelningen, kommunikation, kultur och fritid samt samhällsbyggnad deltagit i 
processen. Externt har föreningar, företagare, invånare med flera bidragit till arbetet.  

Förstudien har visat att Katrineholm är relativt okänt utanför kommungränsen och att den 
lokala stoltheten behöver stärkas. Det behöver skapas goda associationer till Katrineholm 
både i och utanför vår plats.  

Genom datainsamling, analyser, intervjuer och workshops har arbetet genererat 
målgrupper som kan tänka sig Katrineholm som besöks- och bostadsort samt vilka delar 
inom näringslivet som bör prioriteras framåt. Utifrån detta har mål formulerats i strategin.  

I strategin finns även en varumärkesplattform som talar om platsens själ och karaktärsdrag, 
våra egenskaper och vad vi vill vara kända för i framtiden.   

Strategin tas upp för beslut i kommunfullmäktige och +Katrineholms bolagsstyrelse. Efter 
beslut kommer en handlingsplan för implementering utifrån strategin att tas fram av 
+Katrineholm och Katrineholms kommun, vilket kommer att göras på tjänstemannanivå.  

Hantering av inkomna synpunkter 

En sammanfattning av inkomna svar inklusive bemötande framgår av bifogad bilaga. Därtill 
förtydligas att produkten är skapad i konsultföretagets mall. Avsikten är att uppdatera 
strategin enligt kommande visuell identitet för platsvarumärket. Strategin kommer även 
visualiseras och tillgängliggöras på flera sätt. 

Utifrån remissvar har semantiska förändringar, förtydliganden och utvecklingar av 
skrivelser skett. Därtill har upptäckta och meddelade faktafel eller stavfel korrigerats.  

Förändringar som gjorts inkluderar att uppdatera aktuella tätorter samt förtydligande kring 
vidare process i inledningen. Ett tillägg har gjorts i de bärande strategierna där Västra 
Sörmland brutits ut från samarbete till en egen och förtydligad punkt. Därtill har en 
kulturell förflyttning adderats utifrån den identifierade positionen. 

Återremiss 
Kommunstyrelsen beslutade den 8 mars, § 51, att återremittera ärendet om 
Platsvarumärke Katrineholm så att korrekt version av strategin redovisas och 
förtydliganden införs i ärendet av vad som framkommit under diskussion vid 
kommunstyrelsens sammanträde. 
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Förvaltningens bedömning efter återremissen 
De önskningar om förändringar i strategin som inkom under kommunstyrelsens 
sammanträde är förändringar som redan är gjorda, men som kommunstyrelsen inte kunde 
se då fel version skickats ut. Se remissvaren från nämnderna. 

Under kommunstyrelsens sammanträde noterades synpunkter om att det är svårt att 
förstå strategin, förstå Varumärkesplattformen och hur denna ska användas.  Efter beslut 
kommer ett flertal handlingsplaner utifrån varje målområde att tas fram, tillsammans med 
olika aktörer. Handlingsplanerna kommer vara mer specifika gällande vad som ska göras, 
när och av vem. Att arbeta med en plats kräver flera insatser, utpekade utvecklingsområden 
och gemensam kommunikation. Det är inte bara en slogan eller logga. För att kunna 
kommunicera med en gemensam röst kommer visuell identitet, texter, mallar, bilder och en 
webbsida/webbplats för att tillgängliggöra strategin att tas fram - en verktygslåda för alla 
som kommunicerar om platsen Katrineholm.  

Förslagsdelarna i strategin som ska beslutas är målgrupper, mål, en varumärkesplattform 
samt strategier för fortsatt arbete som ska gälla alla som verkar på vår plats. Innehållet 
kommer att vara fokusområden framåt. Förslaget är framtagen i samarbete med olika 
aktörer och organisationer och genom stöd i statistik och analyser. Strategin innehåller en 
sammanfattning av bakgrundsinformation. 

 Styrelsen för destinationsbolaget +Katrineholms antog strategin den 28 februari.  

 

Camilla Lindgren 
Projektledare 
 
I samarbete med 
Jakob Jansson 
VD, +Katrineholm 

Beslutet skickas till: 

Samtliga nämnder 

+Katrineholm 
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Sammanställning över remissyttranden - Platsvarumärke 
Katrineholm 
Vård- och omsorgsnämnden 

Vård- och omsorgsnämnden påpekar vikten av att denna strategi är en del av en helhet av 
andra strategier och planer som kan bidra till utveckling av Katrineholms kommun.  

Vi tackar för att förvaltningen och nämnden framhåller denna bild som vi givetvis delar.  

Socialnämnden 

Socialnämnden ser positivt på strategin utifrån potential att arbeta med platsattraktion 
utifrån ett rekryteringsperspektiv och kompetenssäkring av sin verksamhet.  

Vi är glada att socialförvaltningen och nämnden ser möjligheterna med att jobba med vår 
platsattraktion och precis som de skriver ska arbetet bidra med fler arbetskraft och 
arbetstillfällen. 

Viadidaktnämnden 

Viadidaktnämnden har som medskick att en ny vision och arbetet med detsamma ska ta 
strategin i beaktande. Vidare att man ser positivt att vara en del i utpekade 
mål/målområden. 

Vi delar bilden att en vision, samt övriga strategier, ska linjera med strategin för platsvarumärket 
för att uppnå maximal effekt. Vi ser fram emot att fortsätta samarbeta med Viadidakt. 

Kulturnämnden 

Kulturnämnden skriver att en utförligare beskrivning av de ställningstaganden och 
prioriteringar som presenteras. Därtill att efterfrågas en fortsatt utveckling av materialet 
där förvaltningar och intressenter involveras. 

Vi tackar för medskick om en utförligare beskrivning och en vidare utveckling av materialet. Vilket 
kommer att ske efter att en antagen strategi finns exempelvis genom; visuell identitet, texter, 
mallar, handlingsplaner med mera. Redan nu finns en implementeringsgrupp där 
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förvaltningschefer, utsedda av kommunens ledningsgrupp, tillsammans med destinationsbolaget 
arbetar med detta.  

Kulturnämnden har medskick om semantiska ändringar i strategin.   

Vi utför en översikt över ord och uttryck utifrån inputen, framför allt utifrån ett 
tillgänglighetsperspektiv. Vi har utifrån bästa förmåga tagit hänsyn till så många intressenter, 
analyser och övriga underlag som bygger strategin. Det är svårt att nå konsensus per ord och vi 
får tillsammans i nästa steg hjälpas åt att hitta rätt. 

Service- och tekniknämnden 

Service- och tekniknämnden delar stora delar av svar från kulturnämndens men har även 
som medskick att Floda beskrivs som tätort, vilket den inte är utpekad som i övriga 
offentliga handlingar eller dokument.  

Tack för medskicket. Vi ser det som väsentligt att strategin för platsvarumärket linjerar med 
andra dokument. Strategin uppdateras i enlighet med förvaltningens/nämndens input.  

Bygg- och miljönämnden 

Bygg- och miljönämnden pekar på en ökad tydlighet kring vad platsvarumärket är och 
specificerar ett antal delar av strategin. Samt att den vidare processen bör beskrivas 
tydligare.  

Det enkla svaret anges under begreppsdelen i strategin. Det lite mer utvecklande är det som 
kommer i nästa fas där paketering, visuell identitet och olika verktyg tas fram. För detta finns 
även en implementeringsgrupp av destinationsbolag och kommun bildat. Detta tydliggörs som 
ett tillägg i strategin. 

Bygg- och miljönämnden tar upp förflyttningar som omnämns avseende matproduktion 
vilka de anger som en olycklig formulering utan motsatsförhållande. 

Vi delar nämndens bild att detta inte är ett motsatsförhållande. Förflyttning kommer delvis ur 
analysen Framtidens Näringsliv av Kairos Future, som pekar på en utveckling och utökning av det 
existerande näringslivet har stor potential. Vilket både bygger på och inkluderar den 
matproduktion som finns idag. Vi ser över meningen för ökad tydlighet. 

Bygg- och miljönämnden lyfter urvalet av exempel på företag, platser och initiativ som 
nämns utifrån profilbärarna. Samt att specifika företag inte bör pekas ut. 

Att våga visa på goda exempel, inspirera andra men framför allt påvisa att profilområdena har 
bäring och är relevanta. Vilket både inspirerar och bygger vår självkänsla samt självförtroende 
som plats. Urvalet är dock bara exempel och fler bör och ska lyftas fram, både de som finns idag 
eller i morgon. Dessa har föreslagits, nämnts eller lyfts i processen med framtagning. 
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+Katrineholms medlemmar  

+Katrineholm har skickat strategin på remiss till samtliga medlemmar och även behandlat 
strategin i styrelsen för destinationsbolaget. Totalt har 25 remissvar inkommit vilka 
sammanfattas nedan. Strategin får stort stöd av deltagande föreningar och företag. 

- 90% anger att de helt eller delvis att strategin speglar och stämmer in på Katrineholm 

- 76% anger 7/10 eller högre om utforskande som position (10 riktigt bra) 

- 81% anger 7/10 eller högre om att strategin känns samtida/progressiv (10 progressiv) 

- 81% anger 7/10 eller högre om behovet av en strategi (10 stort behov) 

Vidare tillstyrks stort stöd för de utpekade profilbärarna och att man framgent ska arbeta 
tydligt och repetitivt lyfta fram de olika områdena. Mål och målsättning pekas ut som bra, 
tydliga och genomförbara. Tydligheten lyfts som en framgångsfaktor. 

Utöver ovan uttrycks särskilt stöd för att allokera resurser eller rikta insatser gentemot unga 
och ungas nöjesliv. Därtill att strategin ska kunna ha ett större flerkommunalt eller 
delregionalt perspektiv. Utifrån att besökare, framtida invånare eller företag som etablerar 
sig sällan tar hänsyn till geografiska gränser.  

+Katrineholms styrelse 

Styrelsen för destinationsbolaget ser mycket positivt på strategins potential. Styrelsen 
adderar att det är av yttersta vikt att kommun och övriga intressenter säkerställer 
förutsättningar för att levandegöra strategin. Samt arbetar med smarta, mätbara, mål. 

Vi ser mycket positivt på det positiva gensvaret från +Katrineholm och dess medlemmar. Framför 
allt utifrån att det visar på en bred förankring av strategin.  

Vi delar bilden att man fortsätter se över mätbarhet/indikatorer och säkerställa resurser i det 
vidare arbetet. Något vi ser fram emot att göra tillsammans. 

En översyn kommer att göras för att eventuellt förstärka fokuset mot unga/unga vuxna 
genomförs. Vi ämnar även förstärka eller synliggöra det flerkommunala perspektivet.  



Platsvarumärket 
Katrineholm
Varumärkesplattform och 
strategi, framtagen 2022/2023

Bild: Gatufest | Lyckliga Gatorna | Katrineholm



Inledning Ett arbete har genomförts för att ta fram en 
strategi för platsvarumärket Katrineholm på 
initiativ av Katrineholms kommun och 
+Katrineholm. Placebrander har varit 
processledare. Arbetet har skett med personer 
som bor och verkar i och kring Katrineholm. Här 
är några aktiviteter som genomförts.

• Genomgång av befintliga rapporter och 
undersökningar samt kommunikations- och 
medieanalys. Här ligger också boende- och 
flyttanalys och näringslivsanalys genomförd av 
Kairos Future till grund.

• Attitydundersökning bland invånare i 
Södermanland, Stockholm, Norrköping och 
Finspång för att ta reda på deras bild av 
Katrineholm som plats.  

• En enkät med ungdomar ifrån olika 
gymnasieskolor i Katrineholm.

• Två workshops med representanter ifrån 
föreningar, företag, offentlig sektor och 
engagerade invånare för att samskapa
innehållet i strategin.

• En väl förankrad workshop med inviterade 
politiker från alla partier som representeras i 
kommunfullmäktige.

• Ett stort antal dialogmöten och djupintervjuer 
med individer, ideell samt privat sektor för att 
diskutera de här frågorna och få input till 
strategin.

• Utifrån material har Placebrander tagit fram en 
nulägesanalys baserat på ovanstående. 
Nulägesanlysen finns bifogad strategin.

Dialoger utifrån delar eller strategin i sin helhet 
har sedan genomförts med diverse intressenter. 
En implementeringsgrupp med +Katrineholm 
och Katrineholms kommun har bildats och en 
implementeringsplan ska tas fram. Vilka tar vid 
för att sjösätta strategin när beslutad. 
Exempelvis genom framtagande av visuell 
identitet eller handlingsplaner, med mera.

2

Workshops i samband med framtagandet av platsvarumärkes-strategin,
Lokstallet



Begrepp Vad är ett platsvarumärke?
Ett platsvarumärke är summan av de 
associationer som finns kring en plats. 
Katrineholm har naturligtvis ett platsvarumärke 
även utan en varumärkesplattform. Men genom 
att diskutera och definiera platsvarumärket kan 
vi arbeta professionellt och långsiktigt med 
platsvarumärket. Det är framförallt det som görs 
på en plats och inte det som sägs om en plats 
som skapar ett starkt platsvarumärke. Vi 
behöver platsutveckla på ett strategiskt sätt. 
Men platsmarknadsföringen behöver också följa 
med och spegla det som händer på platsen.

Vad är platsutveckling?
Platsutveckling är allt det som görs för att 
förbättra en plats kvalitéer. Det är allt från 
upprustning av en rastplats och att arrangera ett 

evenemang till att skapa bättre förutsättningar 
för våra företagare och bygga attraktiva 
boenden. Det är alltså både små och enkla saker 
och stora och tunga frågor. Det görs av alla 
aktörer i ett samhälle inom privat, offentlig och 
ideell sektor.

Vad är platsmarknadsföring?
Platsmarknadsföring är det vi gör när vi går ut 
och kommunicerar med vår målgrupp på olika 
vis. Vi jobbar med budskap, bild, form och text 
för att beskriva vad som händer på vår plats och 
skapa en relation med våra målgrupper. 
Platsmarknadsföringen kan inte ensamt föra oss 
mot målen, men det är en viktig pusselbit. Inte 
minst med tanke på att andra platsers 
platsmarknadsföring och profilering blir allt mer 
professionell.

3 Källa: Placebrander



Varför 
platsvarumärke?

Syftet med den här strategin är att få ett 
verktyg i arbetet med att öka 
attraktionskraften kring Katrineholm som 
plats att bo, leva och verka i samt att besöka.

Våra företagare har behov av arbetskraft, våra 
besöksnäringsföretag har behov av kunder. Vi 
behöver ha en förmåga att skapa jobb och 
generera skatteintäkter så att vi kan erbjuda en 
attraktiv plats för de som bor här idag och i 
framtiden. Ja, allt hänger ihop. I grunden är 
arbetet med att vara en attraktiv plats viktigt för 

att vara en välmående plats. 

Arbetet med platsvarumärket innefattar både 
hur vi utvecklar platsen och hur vi kommunicerar.

Dessutom kan vi inom ramen för 
platsvarumärkesarbetet jobba med stoltheten 
bland alla oss som redan valt Katrineholm. Vi får 
en gemensam plattform och på sikt även verktyg. 
Det är både roligt och gynnar oss alla på kort och 
på lång sikt.

4

Näckrospaddeln, en ny vattenled som tagits fram som ett pilotprojekt
för destinationsutveckling inom ramen för Strategin för Hjälmaren.



Katrineholms 
historia

Katrineholm har sitt ursprung i en gård som fram 
till 1600-talet hette Fulbonäs. Då döpte ägaren 
Jacob von der Linde om gården till Cathrineholm
efter en familjemedlem. På 1860-talet kom 
stambanans västra och östra sträckning i 
närheten och gården fick ge namn åt det nya 
samhället som växte fram.

Katrineholm har präglats av sina företag. 
Fredrikssons träförädling blev kända för sina möbler 
och monteringsfärdiga hus. Grönkvists mekaniska 
verkstad för sina kullager.

Katrineholm blev stad år 1917. Det omvända 
gaffelkorset i stadsvapnet symboliserar mötesplatsen 
för västra och östra stambanorna. Hammaren 
symboliserar industrin. Mercuriestaven står för 
handeln och rosen är symbol för trädgårdsstaden. 
En stadsarkitekt rekryterades efter andra världskriget 
och staden skulle göras modern. Kommunen köpte 
mark och byggde bostäder. 

I samband med att kvinnor fick rösträtt i Sverige 1921, 
startade fem kvinnor Kvinnliga medborgarskolan vid 
Fogelstad i Julita, en ursprungsplats för 
kvinnorörelsen.

Katrineholm har ett gediget kulturhistoriskt arv och 
en ständigt bubblande kultur. Inte minst den konst 
som visas på kulturhuset Ängeln. Oftast innan den 
slår, lika ofta senare erkänd och etablerad. 

Här startas Sveriges första kulturskola och även Åsa 
Folkhögskola. Julita Gård doneras 1944 till Nordiska 
museet och blir en besöksmagnet, även under 
utredning för att kunna bli ett världsarv.

På slutet av 1970-talet döper arrangerande 
ungdomar om staden till Rockholm när Thåström, 
Dahlgren och många andra håller konsert.

På 1980-talet rustades centrum upp och 1997 fick vi 
pris som Sveriges bästa stadskärna. Industrin gick 
också genom stora förändringar.

2001 försvann sedan 1 500 jobb. Flextronics lade ner 
och Scania flyttade sin verksamhet till Södertälje. 
Men Katrineholm reste sig. I de stora 
industrinedläggningarnas spår, växte småföretagen 
och ett nytt näringsliv.

Katrineholm har alltid haft en framtidstro. Många 
stora förändringar har svept över Katrineholm och vi 
har en förmåga att anpassa oss. Idag är näringslivet 
varierat och det finns en positiv entreprenörsanda.

Källa: Filmen ”Katrineholm – historia och nutid”, Katrineholms kommunBild: Digitalt museum



Intressenter
Platsvarumärket ägs av alla som bor och 
verkar på platsen. Katrineholms kommun och 
+Katrineholm har mandat att driva arbetet 
med platsvarumärket, men är beroende av 
samtliga delägare för att nå målen.

Den geografiska platsen Katrineholms kommun 
består, förutom av staden Katrineholm, också av 
tätorterna Bie, Björkvik, Forssjö, Sköldinge, 
Strångsjö, Valla och Julita/Äsköping samt hela 
kommunens levande landsbygd. 

Föreningar, företag, organisationer och invånare 
är varje dag med och skapar och sprider bilden 
av platsvarumärket Katrineholm. 

För att platsens attraktionskraft ska stärkas är 
alla delar av samhället viktiga. Ett arbete med 
platsvarumärket är inget som Katrineholms 
kommun, +Katrineholm eller annan enskild aktör 
kan driva på egen hand. Samskapande behöver 
vara nyckel.

Genom den här strategin är målet att vi alla får 
en gemensam riktning i platsutvecklingen. 
Också ett gemensamt sätt att prata om och 
profilera vår plats. Något alla intressenter, eller 
delägare, kan dra nytta av. 
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Kullagret har en lång historia i Katrineholm. Det fabricerades redan i början av
1900-talet och idag är man specialiserad på att gjuta själva husen till
kullagren. En verksamhet som förvärvades och än idag drivs av SKF Mekan.



Platsvarumärket Katrineholm

Plats-
varumärket

Föreningar

Företag

Katrineholms
kommun

+Katrineholm

Organisationer

Akademi
Invånare

Kullagret gör att saker och ting med hjul kan rulla, maskiner kan fungera och 
inte slits ut för fort. Lagrets funktion är att fördela belastningen och minska 
friktionen som maskinernas axlar utsätts för. Kullagret styr och stödjer 
axlarna. Ett sfäriskt kullager har två kulrader. Den yttre ringen har en sfärisk 
form, vilket innebär att den inre ringen kan röra sig fritt. Den här typen av 
kullager kan anpassa sig när en axel böjer sig. Belastningen fördelas då jämnt 
mellan kulorna och kullagret, vilket gör att det inte slits ut lika snabbt.

Katrineholms kommun och 
+Katrineholm har mandat att driva 

platsvarumärkesarbetet 

Varje aktör har sin vision och sina planer, 
strategier och varumärken. 
Platsvarumärket är något som alla 
aktörerna har gemensamt och kan samlas 
kring. Det är något de kan dra nytta av. 
Om många aktörer låter den önskade 
positionsförflyttningen leva i vardagen, 
nås effekt fortare. Här har kommunen ett 
särskilt stort ansvar att vara en god 
förebild.

Platsvarumärket fungerar som verktyg för 
framtagandet av kommunala 
styrdokument samt arbetet som utförs av 
kommunikationsavdelningen och för 
+Katrineholm i uppdraget som 
destinationsbolag och platsutvecklare.
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SÖRMLANDSUNGA
Sörmlandsunga är personer 
mellan 18-26 år som idag är 
bosatt i någon kommun runtom 
i Sörmland. De bidrar till liv, 
rörelse och stadskänsla – vilket 
är nödvändigt för en stad.

De gillar träning och vill ha ett 
nöjesutbud, restauranger, caféer 
och ett billigt boende. De har 
ofta en lägre inkomst men 
flyttar dit jobben eller studierna 
finns. De önskar bo i villa men 
förväntar sig inte att göra det 
inom överskådligt tid.

Målgruppen flyttar ofta för 
kärleken, det nya arbetet men 
också utbildning. En stor andel 
är öppna för alla 
kringkommuner.

Målgrupper – Leva och bo

LANDETDRÖMMARE
Landetdrömmaren bor i 
regionen runt Stockholm och vill 
bo i ett lantligare sammanhang. 
För landetdrömmaren är det 
viktigt med natur och kultur. De 
är vana vid storstadens utbud 
ställer krav på sitt nya liv efter 
densamma.

Målgruppen eftersträvar och 
söker en kombination av det 
lantliga och urbana. Det handlar 
om att verka för inslag av 
landsbygd och lantlighet i 
staden, med odlingar, höns och 
surdegar men även för 
utbyggda cykelvägar och ett 
större utbud på landsbygden.

BARNFAMILJER
Barnfamiljerna bor i de 
närliggande större städerna, 
framför allt Norrköping och 
Stockholm. De är oftast mellan 
27-44 år och har barn som bor 
hemma.

Deras önskan är trygghet och 
grundläggande funktionalitet 
men också närhet till familj och 
vänner. De har lite tid och fullt 
upp med barn och jobb. De 
önskar riktigt bra skolor. 
De önskar ett fritidsutbud, 
vattennära livsmiljöer som nås 
med en enkel promenad men 
även ett bra arbete.

Källa: Flytt- & Boendeanalys för Katrineholms kommun av Kairos Future8



ALLIANSNÄRINGAR
Sett till det privata näringslivets 
sammansättning finns ett antal 
områden där vi har tydliga 
specialiseringar och profilerar i 
jämförelse med riket. Inom 
desamma finns det anledning 
att samarbeta för att än 
kraftfullare möta möjligheter 
och dela på risk och kostnader 
för utveckling och utmaningar. 
Speciellt med 
grannkommunerna.

De områden där vi bör verka för 
allianser innefattar:
Tillverkningsindustri
Byggverksamhet
Jordbruk, Skogsbruk & Fiske
Vård, Omsorg & Hälsa

Målgrupper – Näringsliv och etablering

HÅLLBAR LIVSMEDELSHUB
Katrineholm har möjlighet att 
profilera sig och sticka ut i 
sammanhanget livsmedel där 
kommunen är helt unik. Utifrån 
ett stort nav av företag inom 
gröna näringar (fiske, jordbruk, 
skogsbruk, odling, naturbruk, 
gårdsbutiker) som kan ansvara 
för råvaruproduktion, förädling 
och försäljning. 

Det finns ett antal större och 
ledande företag så som Impecta
fröhandel, Kronfågel och 
Warbro Kvarn, där vi kan skapa 
förutsättningar för än fler och 
bygga i vår unicitet. Här finns 
möjlighet att inta en position 
och bygga framtidens näringsliv 
i Katrineholm.

UTVECKLAD BESÖKSNÄRING
Att arbeta med platsattraktion 
och besöksnäringen är det som 
rankas av högsta prioritet i en 
enkät med 160 lokala företag. 
Det är för att det stärker vår 
attraktionskraft och underlättar 
en av våra nutida och framtida 
största utmaningar; rekrytering.

Det finns många etablerade 
företag i Västra Sörmland där 
fler skulle kunna gå från passion 
till profession. Framtidens nya 
medborgare kan vara med och 
starta dessa företag, och har 
också ett behov av desamma för 
att leva ett fullgott liv. 

Det finns stora multieffekter 
av att arbeta med en 
utveckling av hela 
besöksnäringen. 

Källa: Framtidens Näringsliv Katrineholms kommun av Kairos Future9



REGIONALA 
FOKUSOMRÅDEN
Region Sörmland har tagit fram 
fokusområden med samtliga 
turistchefer, destinationsbolag 
och offentliga aktörer. Det finns 
även en regional strategi med 
fokus på utveckling. Områdena 
styr paketering, investering och 
de gemensamma insatserna.

Historia & Kultur
Friluftsliv & Rekreation
Vilt & Jakt
Matupplevelser

Målgrupper – Uppleva och Besöka

DEN GLOBALA RESENÄREN
Den globala resenären tycker 
om att resa och uppleva nya 
saker i olika länder men vi vill 
hitta dem som är intresserade 
av att resa till Sverige och 
uppleva det Sverige har att 
erbjuda.

Det är nyfikna resenärer som 
aktivt söker nya och annorlunda 
upplevelser, de söker möten 
med andra människor och 
kulturer. Nyfikna upptäckare 
väljer resmål med omsorg, de 
vill gärna utvecklas och lära sig 
något nytt. För dem är Sverige 
ett självklart val.

LOKALA MÅLGRUPPEN
Lokalt har en utvärdering av 
tillgångar skett via 
+Katrineholm. Det finns även ett 
samarbete tvärsektoriellt över 
hela Västra Sörmland mellan 
besöksnäringen och de olika 
offentliga aktörerna.

Utifrån en analys har man funnit 
ett antal målgrupper som är 
intressanta vilka innefattar; den 
aktiva barnfamiljen (mtb-leder, 
skateparker, vattenlek) den 50+ 
kulturintresserade (Julita Gård 
och annan kulturhistoria) en 
internationella grupper eller 
par (22-42) från Tyskland och 
Benelux intresserade av natur 
samt de natur- och 
vandringsintresserade som en 
egen percentil. 

Källa: Visit Sweden, Region Sörmland & Stua, +Katrineholm10



Övergripande syfte och målsättning är:
ökad stolthet, stärkt kännedom & förbättrad association 

1 Flytt- & Boendeanalys (Kairos Future)             4 Workshops Platsvarumärke 
(Placebrander)
2 Framtidens Näringsliv (Kairos Future)             5 Ungdomsenkät (Katrineholms kommun)
3 Företagsenkät 2022 (Näringslivsenheten)

Mål och målsättning

UTVECKLA URBANA 
STORSTADSMARKÖRER 1+3

Invånare, särskilt yngre uppskattar 
glimtar av storstaden eller de allra 
senaste konceptet. Att utveckla 
fler samtida/progressiva markörer 
får fler unga att bo kvar, invånare 
att bli mer stolta över sin region 
och nya invånare att strömma till. 
T.ex. ett nytt kommunalt 
växthotell.

UTVECKLA OCH STÄRK
SLAGKRAFTIGA 
VATTENNÄRA
LIVSMILJÖER 1+3
Tillgången till olika vattenmiljöer 
är mycket god. Vi kan skapa fler 
vattenmiljöer, och inspireras av 
finska utomhusbad eller 
isländska naturmiljöer. Ökar 
livskvalitet och nya invånare. 

PAKETERA, POSITIONERA & 
ETABLERA DEN HÅLLBARA 
LIVSMEDELSHUBEN 2

Vi behöver hitta rätt ord, unika 
fördelar och paketera den 
önskade positionen. Därefter 
etablera den lokalt såväl som 
nationellt genom olika 
aktiviteter över tid. Samt 
samarbeta tvärsektoriellt. Vår 
gröna framtid väntar.

UTVECKLA 
BESÖKSNÄRINGEN 
& ARBETA MED 
PLATSATTRAKTION 1+2
Utveckla besöksnäringen och 
driva fler projekt för utveckling 
av platsen och platsattraktion. 
Insatser sker i inom de utpekade 
profilområdena, samt med fokus 
att skala upp besöksnäringen.

UNGAS NÖJESLIV 1+4+5

Unga bidrar till liv, rörelse och 
stadskänsla. Ett återupplivat 
nöjesutbud, i linje med samtiden 
går i linje med flera målgrupper, 
mål och syften. Digitala verktyg 
och nya upplevelsekoncept kan 
integreras i Katrineholm för att 
optimera och investeringar.

ETABLERA STARKARE AKADEMI
& HYBRIDCAMPUS 1+2+4

Utbildningsnivå är det enskilt 
starkaste verktyget för att motverka 
socioekonomisk utsatthet. 
Sörmlandsunga kan flytta in och fler 
stanna kvar med en mer etablerad 
akademi. Hybridcampus en funktion 
för framtiden där utbildningsvärlden 
öppnas i Katrineholm.

ÖNSKADE EFFEKTER Utifrån målen kan vi koppla direkta 
effekter som man vill att ett framgångsrikt arbete leder till. 
Framförallt en ökad etablering, positivt flyttnetto och ökat antal 
anställda (SCB)

INDIKATORER som kan visa på positiva resultat. Där kan; 
näringslivsranking, gästnätter, geo-mätare, invånares 
rekommendationsgrad, företags-nki, pr-införanden räknas.



Det finns ett antal områden som 
strategin för platsvarumärket inte 
direkt fokuserar på, men som har 
stort inflytande på resultatet. Det 
inkluderar exempelvis; skolresultat, 
allmän trygghet och säkerhet och 
inte minst den mediala bilden som 
finns utav en plats. 

Vård, omsorg och trygghet är olika 
nyckelområden inom det offentliga 
uppdraget. Strategin förhåller sig till 
dessa, men är ett komplement till 
andra strategier och mandat som 
har förutsättningar för större 
påverkan inom dessa områden.

Ett starkt samarbete mellan de olika 
intressenterna för strategin är en 
god grund för att tillsammans bygga 
framtidens Katrineholm. 

Påverkansfaktorer

Katrineholm har flera egenskaper 
och förutsättningar som kan ses 
som konkurrensfördelar. Samt även 
fler områden som är underordnade 
våra profilområden. För att skapa 
multi-effekter så fokuserar strategin 
på ett antal med störst bedömd 
potential.

Utöver dessa vill vi lyfta ett antal 
konkurrensfördelar som vi ser 
viktiga att bejaka:

Stambanorna som en möjlighet för 
ett växande näringsliv att vara 
konkurrenskraftigt inom lager, 
hantering och arbetsmarknad,
mångfald bland invånare med 
mycket stor tillgång till kultur, 
perspektiv och utveckling samt det 
varierade naturlandskapet som en 
grogrund för gröna näringar såväl 
som vandringsleder. 

Katrineholm som plats påverkas av 
en rad olika nyckelstrategier. När 
desamma kopplas till och 
levandegör strategin för 
platsvarumärket skapas 
förutsättningar för stark utveckling.

Strategier som har en större grad av 
påverkan inkluderar; kommunplan, 
framtidsplan, kommunal vision och 
handlingsplan samt nationella, 
regionala och lokala strategier för 
näringsliv, turism, platsutveckling, 
exploatering och handel.
Flera strategier styrs av myndigheter 
och politiker, men vi vill poängtera 
att både små som stora föreningar 
och företag eller medborgarinitiativ
kan vara lika bärande för framgång.

FLYTTANLEDNINGAR KONKURRENSFÖRDELAR ANDRA STRATEGIER
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Allt arbete som utgår ifrån strategin 
för platsvarumärket Katrineholm ska 
ske på ett inkluderande sätt. 

Vi ska aktivt arbeta för, men 
även säkerställa en god mångfald.

Arbete bedrivs normkritiskt och 
utifrån ett intersektionellt
perspektiv.

Det betyder att vi till exempel att; vi 
alltid frågar oss vilka som inte ingått 
i arbetet med en handlingsplan, 
bilder som tas fram granskas om de 
som minst procentuellt 
representerar invånare. Vi tar 
särskild hänsyn till grupper, kluster 
och individer som utför minoritet. 

Arbetssätt och ledstjärnor

Att arbeta cirkulärt är en minsta 
hygienfaktor för att människa, 
planet och platsen ska må bra. 
Framtidens bästa 
försäljningsargument.

Arbetet utgår ifrån och ska 
levandegöra arbetet med de globala 
målen för social, ekonomisk och 
miljömässig hållbarhet.

Det betyder att vi värnar om 
vattenkvalité när vi utvecklar nya 
miljöer, tänker på hur platsen kan 
nyttjas av fler och sekundära syften 
samt aktivt arbetar för att 
fördela resurser gentemot 
målgrupper som i samma 
utsträckning inte tar del av 
samhällets och världens resurser.

Cirkulärt. Långsiktigt. Alltid.

Platsvarumärket är demokratiskt 
och alla intressenter utgör 
tillsammans det samlade 
varumärket. 

Därför är det av särskild vikt att allt 
arbete med platsvarumärket och 
platsutveckling sker genom ett 
starkt samarbete mellan många 
människor.

Vi ser det som en självklarhet att vi 
alltid bjuder in fler, samarbetar, 
gärna bjuder in till co-creation.

Ingenting för målgruppen,
utan målgruppen.

INKLUDERING HÅLLBARHET SAMARBETE
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Inkluderande
Självdistanserad

Öppen
Nära

Tillgänglig
Småskalig

Egenskaper

Enkel
Innovativ
Skapande
Kraftfull
Stark

Experimentell
Oväntad

Utforskande

Position

Profilbärare

Egenskaper
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Kreativa miljöer
Katrineholm inspirerar till utveckling och samskapande.

Här samspelar historien med nya kreativa miljöer.
Gröna miljöer samsas med offentligt konst och modern kultur.

Samtida kultur på Turbinen ligger vägg i vägg med kreativa
uttryck på Lokstallarna invid den populära skateparken.
Katrineholm är en plats för innovation och kreativitet.

Exempel: Julita Gård – Offentlig Konst – Djulö – Dufweholm
Forssjö Brukssamhälle – Sveaparkens Vatteninstallation

Position

Profilbärare

Egenskaper
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Attraktiv urbanitet
Närheten till och strategiskt placerad mellan Stockholm och Norrköping

har Katrineholm tillgång till Sveriges största arbetsmarknad. Enkelhet, 
distansarbete, regionshub och logistik. En plats där landets bästa 

cykelbanor för oss till hybridkontoret eller de nationella naturlederna.
I Katrineholm är det läge för ett växande och utvecklingsbart centrum 

i en av världen mest intressanta och attraktiva storstadsregioner. 

Exempel: Stockholm/Norrköping – Två stambanor 
Tegelstaden - Urban Stadsmiljö – Framtida Triangeln

Position

Profilbärare

Egenskaper
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Innovativ smak
Katrineholm erbjuder smakupplevelser i flera dimensioner. 

Ett multiregional fantastiskt matkluster som skapar innovation. 
Ett näringsliv med osedvanligt många inom olika gröna näringar.

Gårdsbutiker, restauranger och med råvaror från lokala superodlare.
Hållbart och cirkulärt, hela vägen, inte minst i den offentliga måltiden.

Exempel: Impecta Fröhandel – Sörmlands matkluster – Fotografens
ETC Solparken – Tommy Myllymäki & Julita Wärdshus – Warbro Kvarn

Position

Profilbärare

Egenskaper
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Kraftfull rörelse
Med rötterna i kraftfull rörelse för jämställdhet & jämlikhet. 

Ett nytt näringsliv som intagit industridrakarnas tomma lokaler.
Sportstjärnor samt arenor för evenemang och cuper.

Ung eller äldre, sommar eller vinter, nybörjare eller elit.
En rolig karriär och ett rikt privatliv, mitt ibland naturledernas epicentrum.

Här finns möjligheter till helhet och balans. 

Exempel: Sportcentrum – Katrineholm Bandy – Fogelstad
Resilient Näringsliv – Stjärnkliniken – Lyckliga Gatorna

Position

Profilbärare

Egenskaper
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Attraktiv
urbanitet

Kraftfull
rörelse

Profilbärare
Position

Profilbärare

Egenskaper

Våra profilbärare är våra tillgångar och det 
som gemensamt gör vår plats unik. Våra 
profilbärare ska få ta mest plats i vår 
platsmarknadsföring. Profilbärarna talar också 
om inom vilka områden vi ska prioritera 
platsutveckling. Vi har namngett några exempel 
inom respektive profilbärare. Det syftar till att 
visa hur viktigt det är att i kommunikationen 
faktiskt våga lyfta fram enskilda exempel.

Vi är en plats med:
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Kreativa
miljöer

Innovativ
smak



ETC SOLPARK

En plats där får och betesmark 
samsas med en serverhall byggt 
i trä, täckt av solcellspaneler. 
Parken inrymmer även café och 
kursverksamhet. Kika runt på 
konst, spännande hus såväl 
som en få en lokalrostad kopp 
kaffe.

Här utforskas innovativa 
energilösningar, arkitektur 
och miljöfusioner.

LYCKLIGA GATORNA

Initiativet som skapar en mer 
meningsfull fritid för barn, 
ungdomar och deras 
familjer. Under populära gatufester 
träffas kända och okända 
grannar kring levande musik, god 
mat och roliga aktiviteter från 
världens alla hörn.

Här utforskas relationer och 
användningen av stadsrummet 
utifrån inkluderingsperspektiv.

IMPECTA FRÖHANDEL

E-handelsbolag av odlare och för 
odlare. Det som startade på en 
liten bit odlingsmark är idag ett 
av Katrineholms större företag. 

Här får även människor växa 
med ett stort fokus på social 

hållbarhet och cirkularitet.

Här utforskas ett skalbart 
företag som tar ansvar för 

människor, plats & miljö.

OFFENTLIG KONST

Katrineholm har över fyrtio 
offentliga konstverk, ännu 

fler om man räknar de 
uppskattade gerillaverken. 

Målade väggar, ståtliga 
skulpturer och mindre verk som 

kräver ett letande öga. Här vägg i 
Nävertorp målad av Saadia 

Hussain & boende.

Här utforskas nya sätt att 
levandegöra boendemiljöer 

med crowd painting.
20

När vi korskopplar profilbärarna sticker vår 
plats ut. Här några exempel.



Position

Från en plats som uppfattas som lagom mellanmjölk till ett ställe som 
värnar det enkla och släpper loss sin utforskande ådra.

Från det försiktiga lagom, till det nyfikna och innovativa.

Från en praktisk tågknut till färgstark småstad med urbanitet.

Från gamla gods och herresäten till kreativa miljöer, slott som används på 
nya sätt och där konst möter gastronomi och upplevelser.

Från matproduktion till hållbar livsmedelshub med växande innovativa smakkluster.

Från organiserade föreningar till rörelse i flera dimensioner.

Från etablerad konsthall till samskapande kulturplatser och ett utvecklat kulturhus. 

Position

Profilbärare

Egenskaper
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Positionsförflyttning

Okänd & Tråkig 

Position

Profilbärare

Egenskaper

Undersökningar visar låg kännedom som utgångspunkt. Samt till viss del en 
association till tråkig. Dels genom beskrivningar som framkommit, men utifrån att 
Katrineholm uppmärksammats i början av 2000-talet och i närtid på detta sätt. Men 
det poppar allt mer. Vi ska fortsätta utveckla och marknadsföra Katrineholm så att vi i 
framtiden beskrivs som en utforskande plats.

Utforskande

I den önskade positionen bor också ett löfte. Att bejaka 
våra utforskande egenskaper och i framtiden uppfattas 
som en utforskande plats – det förpliktigar.
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Så är platsvarumärket uppbyggt

Position
Utforskande

Profilbärare
Kreativa miljöer, 

attraktiv urbanitet, 
innovativ smak, 
kraftfull rörelse

Egenskaper
Enkel & utforskande
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Position - så vill vi uppfattas 
i framtiden. Detta gör att vi 
alltid måste fråga oss om det 
vi gör är utforskande. Det 
ska märkas i valen vi gör.

Profilbärare - berättar för 
oss vilka vi ska lyfta fram och 
inom vilka områden där vi ska 
arbeta med platsutveckling.

Egenskaper – detta är våra 
karaktärsdrag och platsen 
själ. Genom dessa får vi en 
förståelse för vår plats och 
alla vi som finns här.



Manifest
Med fötterna i den sörmländska bördiga jorden och blicken fäst på framtiden hittar du 
oss. Här tar vi vara på det vi har och utvecklar det vidare. Det kan handla om hur Tears tog 
glamrocken och nya könsuttryck in på en snäv rockscen. Eller hur vi efter burdusa industri-
nedläggningar rest oss som en Fenix och idag har ett diversifierat och starkt näringsliv.

Vi har ett öppet sinne och tänker i flera dimensioner. I navet av två stambanor och med 
kullagret i våra gener faller det sig naturligt. Stolta över att ha varit centrum för kampen 
om ett jämlikare samhälle. Med hjärtat i naturen och ett arv från jordbrukssamhället. Idag 
uttrycks det genom hög innovationshöjd inom gröna näringar, spännande konst i det 
offentliga rummet, Fogelstads levande medborgarskola, initiativet Lyckliga Gatorna som 
ger unga en känsla av delaktighet och Komtek som mötesplats för utveckling och 
skapande.

Influerade av Norrköping. Inspirerade av Stockholm. Våra progressiva grannar som 
smittar av sig med sin urbanitet och energi. Men som komplement till det urbana och 
moderna, tittar dagligen det enkla och småskaliga Katrineholm fram. Vardag och 
förskolelämning. Busspendling och cykelstråk. Självdistans och småstadsbalans. Ibland tar 
det enkla och avskalade mer plats, ibland drömmer vi loss och utforskar tillsammans. 
Sammanhanget får avgöra och vi gör det på vårt sätt.

Vi driver mot framtiden, på väg att bli kända för något nytt. För kombinationen av slott 
och offentlig konst. För trädgårdar och kreativa platser i staden och på landsbygden. För en 
bubblande stadskärna, matinnovationer och ett näringsliv som vill framåt. Skapande, 
experimentell och oväntad. Men också småskalig, enkel och inkluderande. 

Vi är enkla och vi utforskar. Vi är Katrineholm.
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Tonalitet & känsla
Vägledning i framtagande av kommunikation kring 
vår plats – allt ifrån text, bilder, filmer, ljud
till kampanjer och webbinnehåll.

• Vi arbetar med ett tillgängligt och enkelt språk 
men utforskar kreativa ordval och använder ett 
samtida språk, gärna nytillkomna ord.

• Vi utgår från diskrimineringsgrunderna och ser 
till att fler människor syns i vår kommunikation 
och gestaltas på ett schysst sätt.

• Vi bygger vidare på vår självdistans där våra 
styrkor och svagheter kan få stort utrymme. 

• Vi lyfter gärna exempel, särskilt oväntade eller 
de som är mer småskaliga. Våra inspiratörer.

• Med tanke på den positionsförflyttning vi vill 
göra, får kommunikationen inte bli statiskt eller 
för informationsinriktad, utan den ska kännas 
aktuell, innovativ och progressiv.

• Vi använder alltid bilder från vår plats. Dvs äkta 
bilder, inte generiska bildbanksbilder.

• Vi ska utforska hur Katrineholm låter och 
smakar med mera. Många platser tänker 
enbart visuell identitet, men med tanke på vår 
utforskande ådra vill vi gärna använda fler sinnen 
i vår framtida kommunikation.

• Vi anpassar kommunikationen utifrån våra 
målgrupper och målsättningar.

• Vi undviker generiska uttryck eller floskler. 
Exempelvis lyfter vi inte närheten till allt, 
livspusslet eller naturen som allmänna fördelar. 
Istället är vår kommunikation fokuserad på vår 
särprägel, unika fördelar och det som sticker ut. 

• Vi pratar inte illa om andra, utan krokar gärna 
arm och kompletterar varandra.

• Vi testar och utmanar hellre än att bli tråkiga 
och generiska. Går vi för långt så backar vi.
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6 bärande 
strategier

1. Bygga intern stolthet
Vi ska bygga Katrineholms platsvarumärke 
inifrån. Vi ska göra insatser som ökar stoltheten. 
Det ska vara lätt att vara en god ambassadör. Vi 
ska se till att ungdomar och andra som lämnar 
staden gör det med ett stort hjärta för vår plats.

2. Leva platsvarumärket
Egenskaperna hjälper oss i hur vi ska prata om 
platsen. Profilbärarna visar vilka tillgångar vi ska 
lyfta fram, men också inom vilka områden vi ska 
platsutveckla. Den önskade positionen är något 
vi arbetar efter: ”Är det här utforskande?”

3. Göra och våga köra
Vi ska ha stort fokus på platsutveckling och att 
göra saker som för oss i rätt riktning mot målen. 
Vår önskade position förpliktigar – att vara en 
utforskande plats, handlar i hög grad om att 
våga testa sig fram, att våga göra och köra. 

4. Kommunicera Katrineholm
Parallellt ska vi kommunicera fördelarna med 
Katrineholm på nya sätt. Vi ska ta fram en 
plattform för platskommunikation. Vi ska förse 
företag, föreningar och invånare med verktyg för 
deltagande och sprida bilden av platsen.

5. Utforska strategiska samarbeten
Vi vill vara en del av spännande sammanhang 
och vara integrerade med Stockholm och 
Norrköping. Nyckeln till det går genom att 
utforska nya samarbeten med aktörer. Det 
kommer också att föra med sig att vi tar oss från 
att kommunicera hur lång pendlingstiden är till 
att prata om konkreta och spännande 
samarbeten. Visa genom att göra.

6. Västra Sörmland
Samarbete och inkludering är dels vägen framåt. 
Dels ser etablerande företag, besökare eller 
framtida invånare inga eller sällan geografiska 
gränser. Därtill pekar näringslivsanalys, 
besöksstrategier och flera insikter på stora 
multieffekter av ett flerkommunalt eller 
delregionalt perspektiv. Vi utgår ifrån, delvis 
driver och deltar aktivt som Västra Sörmland. 

7. Omvärldsbevaka globalt
I vår strävan att bejaka vår utforskande sida, 
behöver vi blicka ut nationellt och internationellt. 
Vi ska inspireras av de som gör det bra och 
sedan gå vår väg.
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Nulägesanalys
Inom projektet:
Platsvarumärke Katrineholm 
Hösten 2022



Nulägesanalysen är genomförd av Helena Nordström och Sofia Mård 
Ek på Placebrander tillsammans med vår undersökningspartner 
Norstat. Placebrander är experter på platsutveckling och 
platsmarknadsföring. Bolaget grundades 2013 och finns idag i 
Jönköping, Norrköping, Oskarshamn, Eskilstuna och Karlstad. Vi 
hjälper platser, små som stora, att identifiera sin position på 
marknaden och göra rätt saker för att nå ut till sina målgrupper. Vi 
trivs bäst i gränslandet där platsutveckling möter varumärke och 
kommunikation.

Vi släpper årligen trendrapporter kopplat till platsers attraktionskraft. 
Vi leder utbildningar och nätverk för personer som jobbar med 
platsmarknadsföring och platsutveckling. Vi älskar platser!

Vi som gjort nulägesanalysen



Inför framtagande av en varumärkesplattform för platsen vill vi ta fram så 
mycket fakta som möjligt. Vad utmärker platsen, hur mår den, vad finns det 
för behov av både platsutveckling och platsmarknadsföring, vad är platsens 
själ och DNA, vad säger både invånare och omvärlden om platsen. 

Som en del av nulägesanalysen, har vi genomfört:

• Genomgång av befintliga rapporter och undersökningar samt 
kommunikations- och medieanalys.

• Attitydundersökning bland invånare i Södermanlands län, Stockholms län, 
Norrköpings kommun och Finspångs kommun, för att ta reda på deras 
bild av Katrineholm som plats.  

• Två workshops med föreningar, företag, offentlig sektor och engagerade 
invånare för att fånga in innehållet i varumärkesplattformen, dvs önskad 
position, löfte, egenskaper och profilbärare. 

Om det här dokumentet



1. Omvärldsanalysen pekar på nya möjligheter 
för Katrineholm. Klimatförändringar och en ny 
säkerhetspolitisk giv innebär en ny strävan att 
producera på hemmaplan. Coronapandemin har 
förstärkt den trend av flytt från storstäderna som 
redan förelåg. För Katrineholm gäller det att ta 
vara på de möjligheter som dessa förändringar 
ger.

2. Katrineholm är starkt integrerat i ett svagt 
sammanhang och svagt integrerat i ett starkt 
sammanhang. Katrineholm är motor i sitt mindre 
sammanhang med Flen och Vingåker och svagt 
uppkopplat mot Stockholm, en uppkoppling som 
skulle behöva stärkas för att stärka Katrineholm.

3. Katrineholm är arbetslivsmässigt en småstad 
med regionhubskvaliteter. Katrineholms 
arbetsgivare är viktiga för att nå unga flyttare i 
närområdet. Katrineholm har en lysande 
möjlighet att verka för ett växande platsbundet 
arbetsliv i närområdet och samtidigt locka 

distansarbetande från Stockholm.

4. Katrineholm kan vinna flyttare i alla livsfaser 
men från olika håll. Katrineholm har en positiv 
utveckling kring inrikes flyttnetto. Katrineholm 
bör satsa på att vinna unga främst från 
Sörmlandskommunerna, barnfamiljer från 
Stockholm och Norrköping, vid sidan av 
Sörmlandskommunerna, samt en mer 
livsstilsorienterad grupp av storstadsbor som 
längtar efter landet.

5. Målgruppernas drivkrafter och önskemål 
pekar på förbättringsområden för 
Katrineholm. Sörmlandsungas behov pekar på 
bättre arenor för socialt umgänge och en mer 
studentlivsanpassad stad, närbarnfamiljerna på 
bättre barnvänlighet och mer och fler attraktiva 
villaområden, landetdrömmarna om hipsterinslag
i stadsbilden vid sidan av idyllen på landet. Kan 
Katrineholm erbjuda en vattennära livsstil för alla 
är det lättare att locka samtliga målgrupper.

6. Hållbart villaliv är ett viktigt 
utvecklingsområde för Katrineholm. 
Villaboende är traditionellt inte den mest hållbara 
boendeformen och hållbarhet går alltmer mot att 
bli ett hygienkrav. Katrineholm bör 
omvärldsspana, innovera och tänka strategiskt 
kring vilken typ av villaliv kommunen bör, vill och 
kan erbjuda.

7. Katrineholm bör gå sin egen väg och visa 
resultatet i skyltfönster mot omvärlden. 
Katrineholm har mycket att tjäna på att 
integreras mer med Stockholm. Men till skillnad 
från många mindre kommuner med kort 
pendlingstid till Stockholm kan inte Katrineholm 
bli en ren pendlingskommun, utan behöver också 
gå sin egen väg som stad. Katrineholm behöver 
bli bättre på att visa upp både stad och land i 
kommunen mot omvärlden, där det finns lågt 
hängande frukter i såväl mest centrala 
Katrineholm som på den lantligaste landsbygden.

Avstamp i flytt- och boendeanalys
Ni har tidigare under 2022 genomfört en flytt- och boendeanalys tillsammans med Kairos Future. Där görs en rad insikter 
som är viktiga att vi tar avstamp från. Därför presenterar vi Kairos Future sammanfattning här.

Från Kairos Futures rapport



Trenderna pekar på fem utvecklingsspår för 
näringslivet i Katrineholm. Samtliga 
inriktningar har framtidspotential givet 
omvärldstrender. Företag i Katrineholm gillar 
samtliga inriktningar men vill sätta platsens 
attraktivitet först.

Platsattraktivitet-drivet näringsliv där platsens 
ökade attraktivitet och charm driver turism och 
inflyttare som skapar nytt näringsliv.

Hållbara livsmedelshubben, Kronfågel och 
livsmedelsföretagen vidareutvecklas till en 
hotspot för hållbar mat. 

IT-hubben, förr eller senare växlar IT-
kompetensen som jobbar i Stockholm spår och 
bygger en tech-motor lokalt.

Välmåendezonen, välmåendearenan växlas upp 
med stöd i den omfattande kompetens inom 
vård, omsorg och socialt arbete som redan finns. 

Infrastruktur-hubben, datacenter och 
logistiklokaler blir fundament för framtiden.

Sammansättning av det privata näringslivet:

Sett till det privata näringslivets sammansättning 
finns några tydliga specialiseringar/profileringar 
jämfört med riket. Tillverkningsindustrin med 
Kronfågel och SKF mekan som största spelare, 
byggverksamheten med en mängd halvstora 
bolag, jordbruk/skogsbruk/fiske med många 
små bolag samt vård/omsorg med några lite 
större och flera små bolag.

Katrineholms närområde innehåller väldigt olika 
kommuner med avseende på det privata 
näringslivets sammansättning. Extremt tjänste-
och IT-tungt i Stockholm och Linköping -
Industritungt i Finspång, Flen, Katrineholm, 
Vingåker - Bygg framträdande i 
Sörmlandskommunerna.

Katrineholm sticker ut i sammanhanget med 
livsmedelsindustrin där kommunen är helt unik. 
Kronfågels verksamhet är inte helt 
okontroversiell, det finns många mindre aktörer 
att räkna med.

Förändringar mellan 2014-2020:

Viss utveckling över tid, Katrineholm dras något 
mot tjänster, men de grundläggande strukturerna 
håller i sig. Katrineholm är en mindre/mellanstor 
stad – det finns otroligt få exempel på platser som 
gjort helt om. Utvecklas utifrån det befintliga.

Rekommendationer:
• Prioritera plattsattration- och utveckling, för 

näringslivets skull. Flytt- och boendeanalysen 
stärker även rekommendationen.

• Undvik övertro på intensiv tjänsteutveckling. 
Det är bra att andel tjänster ökar men en total 
omställning på kort tid är svåruppnådd.

• Underlätta konvertering av pendlare till 
hybridarbetare eller bo-och-jobbare.

• Utveckla mer av det verkligt unika, livsmedel, 
jordbruk, naturbruk och de gröna näringarna.

• Gärna infrastruktur, men ej om konsekvenser 
riskerar att hota platsattraktiviteten.

Framtidens näringsliv i Katrineholm
Katrineholms kommun genomförde tillsammans med Kairos Future en analys av framtidens näringsliv utifrån initiativ 
från styrande politiker, kommundirektör och näringslivsrådet. Här är ett antal bärande insikter till strategin för 
platsvarumärket.

Analys av Kairos Future



Bärande insikter från Placebrander, sid 1/3

Sveriges Lustgård
Sveriges Lustgård tycks vara ett relativt okänt 
begrepp. Vi ser heller inte hur det ska kunna 
fungera som kommunikationsbärare för att 
attrahera alla målgrupper i framtiden – inflyttare, 
företag och besökare. Vi rekommenderar er att i 
samband med det här platsvarumärkesarbetet 
hitta budskapen som kan ersätta Sveriges 
Lustgård.

Vag bild som företagarplats
Få kan namnge företag i Katrineholm i 
attitydundersökningen. I workshop med personer 
som bor och verkar i Katrineholm är företagandet 
inget som heller tar någon stor plats. Vad är 
Katrineholm för plats för företagare och för 
personer som vill ha intressanta jobb? Här finns 
ett behov av att tydliggöra det.

Starkare självkänsla som besöksdestination
Katrineholm tycks ha en starkare självkänsla som 
besöksdestination. Och detta mycket tack vare 
exempelvis herrgårdarna och slotten. Det är något 
att värna.

Medelmåttig men empatisk
Workshopdeltagarna var väldigt eniga om att 
Katrineholm är en ganska vanlig och medelmåttig 
plats, men personligheten de landade i har också 
empatiska egenskaper - tycker att alla människor 
är lika värda, det finns en stark vilja att hjälpa 
andra. Det är egenskaper som i hög grad 
premieras av dagens unga generationer, men 
egenskaper som också är vinnande i längden 
bland alla generationer. Fler vill också vara en del 
av meningsfulla platser som tar ansvar för 
människor och planet. Här finns en position för 
Katrineholm att ta även om konkurrensen också 
kommer hårdna på just den positionen.

Från okänt till känt
En vag bild av Katrineholm behöver inte vara 
något negativt. Många platser brottas med en 
negativ bild (det regnar alltid i Borås) som först 
måste motbevisas innan man kan börja bygga 
positiva associationer till platsen. Katrineholms 
nuläge är mer som ett blankt papper att fylla med 
den position man själv önskar. 

Få människor att vilja vara en del av er plats
Vi har uppfattat att Katrineholms kommun likt 
många andra kommuner har ett stort fokus på att 
få nya folkbokförda och därmed skatteintäkter. Vi 
tror att det snarare bör handla om att få 
människor att vilja vara en del av Katrineholm på 
många olika sätt. Att skapa relationer med 
människor. Att attrahera människor till platsen 
behöver inte börja med att alla ska flytta till 
platsen. Katrineholm mår bra av att människor 
kommer dit med sina nätverk, kunskaper och 
perspektiv. Det i sin tur genererar på sikt ökad 
inflyttning och ökade skatteintäkter.

Med utgångspunkt från innehållet i denna nulägesanalys (befintliga rapporter, analyser, statistik, attitydmätning, 
workshops etc) tar vi med oss dessa insikter in i arbetet med framtagandet av strategi. 

Placebranders summering av det här dokumentet



Bärande insikter från Placebrander, sid 2/3
En del av Stockholmsregionen
Vi bör se över hur ni kan nyttja styrkan i att vara 
ett kommunikationsnav nära Stockholm och en 
del av en större arbetsmarknadsregion. Insikten 
från Kairos Futures rapport att särskilja sig från 
pendlingsstäderna i regionen och i stället ta en 
egen position - en småstad nära storstaden – är 
central ur ett platsvarumärkesperspektiv. Idag är 
Stockholm inte särskilt närvarande i er 
kommunikation mer än att tala om hur lång tid 
det tar att ta sig till Stockholm. Självklart ska 
Katrineholm bygga sin egen identitet. Men vår 
rekommendation är att 
platsvarumärkesplattformen tydliggör hur 
Katrineholm ska ta nästa steg i att prata att man är 
en del av Stockholmsregionen. 

Närheten till Norrköping
Om närvaron av Stockholm i kommunikationen är 
låg, är närvaron av Norrköping ännu lägre. 
Medelstora svenska städer likt Norrköping ökar i 
attraktivitet bland unga och Katrineholm har bara 

en halvtimme till Norrköpings utbud. Även här bör 
platsvarumärkesstrategin tydliggöra hur 
Katrineholm bör förhålla sig till Norrköping.

Liv, lust och färgstarkt
Katrineholms kommun utgår idag från visionen 
”Läge för liv och lust” i sin kommunikation. Som 
kommun är man något mer färgrik i sin 
kommunikation än många andra kommuner. Även 
när vi bildsöker så framstår Katrineholm som en 
mer färggrann plats än många andra med sina 
vackra trädgårdar. Det går att koppla till önskan 
om att krydda det medelmåttiga med något mer 
livfullt. Här finns något att utgå från. 

Profilbärare
Ser man till platsens profilbärare finns det 
mängder av exempel. Allt från lokalproducerad 
mat, offentlig konst, vacker natur, arenor för 
ungdomsidrott till slott och praktfulla trädgårdar. 
Här ligger utmaningen i att prioritera vad man vill 
lyfta fram snarare än att leta efter fler alternativ.

Konsekventa berättelser och mätbarhet
De olika delarna i nulägesanalysen visar på en 
trevlig men lagom plats. Inget som sticker ut eller 
profilerar. Här har ni verkligen möjligheten att 
sätta er egen prägel genom att skapa content och 
se till att det finns på alla plattformar. Ni har 
möjligheten att berätta er egen historia på ett 
tydligare sätt. Det är svårt att göra 
varumärkesmätningar när man inte har något 
specifikt man vill förknippas med. Om ni över tid 
jobbar med utvalda egenskaper eller profilbärare 
så kommer ni kunna mäta om det är saker som 
personer associerar med Katrineholm. 

Hierarki
Det finns ett behov av att tydliggöra hur 
platsvarumärket förhåller sig till kommunens 
organisationsvarumärke, vision och översiktsplan. 
Det ska vi ha ett stycke om i 
platsvarumärkesstrategin.

Placebranders summering av det här dokumentet



Den interna stoltheten
Det finns ett behov av att jobba med den interna 
stoltheten. Det visar bland annat 
medborgarundersökningen från 2021:

Vad tycker du om din kommun som en plats att bo 
och leva på? Ganska bra 60%, Mycket bra 30%

Kan du rekommendera andra som inte bor här i 
kommunen att flytta hit?
Till stor del: 37%, Helt och hållet 16%

Även i workshopparna såg vi att det finns behov 
av att stärka stoltheten ytterligare.

Alla varumärken byggs inifrån och att de som 
redan valt Katrineholm är goda ambassadörer är 
avgörande för att lyckas attrahera nya besökare, 
invånare och företagare.

Bärande insikter från Placebrander, sid 3/3

Placebranders summering av det här dokumentet



Några relevanta trender inom plats-
och talangattraktion

Trender och vad 
säger forskningen



Den holistiska platsutvecklingen
Vi vill vara en del av platser med ett gott utbud av restauranger, caféer 
och aktiviteter. Besöksnäringen spelar såklart en avgörande roll för att 
attrahera besökare, men också för att de som bor och verkar på platsen 
ska ha det bra, samt för platsens möjligheter att attrahera nya invånare. 

Pandemin har dessutom satt distansarbete i stor framåtrörelse. Det blir 
vanligare att jobba från fritidshuset eller semesterorten under längre 
perioder och vad är du då - besökare eller invånare? 

Att arbeta med platsattraktion 2022 och framåt är att se helheten och 
att få saker att hänga ihop. Det är att kroka arm över 
organisationsgränser, men också över administrativa gränser. En person 
ser inte var kommun- och regiongränserna går. Framgångsrika platser 
stirrar sig inte blinda på att alla ska flytta till platsen direkt, utan 
fokuserar på att fler ska vilja bli en del av platsen på många olika sätt.



Den meningsfulla platsen
2022 är året som präglas av att ta hand om. Ta hand om planeten, ta 
hand om varandra men också att ta hand om sig själv. När du ska 
attrahera människor till din plats är det av stor vikt att du kan visa att 
platsen är bra för individen, kollektivet och för planeten. De du vill 
attrahera genomskådar fluffigt hållbarhetssnack utan grund. De vill ha 
konkret fakta och veta hur din plats bidrar till en bättre värld. 

De är också trötta på argumentet att din plats har nära till allt - det är 
något som nästan alla små och medelstora platser kommunicerar i en 
tid då media lärt oss att det är vad som efterfrågas. Vi alla förstår att på 
mindre platser är det helt naturligt kortare transportsträckor. Du måste 
hitta något djupare och mer meningsfullt. Och här gäller det att vara 
ärlig och kanske också våga lyfta det som är mindre bra.



Lina Bjerke och Charlotta Mellander

Flyttmönster
Det är i åldern 18-35 år vi flyttar som allra mest. Det beror 
på att det är i den åldern vi utbildar oss och får våra första 
jobb. VI är heller inte lika bundna till en plats på grund av 
barn och familj. 

– Platsföreträdare borde lyssna mer på den unga 
generationen. Alltför många mindre platser utvecklas till 
perfekta boendeorter för personer över 50 år och tappar 
bort de ungas perspektiv, säger Charlotta Mellander.



Vad skapar attraktionskraft 
som ger ekonomiska avtryck?
• En plats där man konsumerar, inte enbart 

producerar
• En estetiskt tilltalande plats
• Bra kommunikationer
• God offentlig service

Enligt Charlotta Mellander och Lina Bjerke vid Jönköping University



Generation Z
15-24-åringars attityder enligt Ungdomsbarometern 2022
• Viktigast är kompisar, utbildning, bra resultat i skolan och tjäna 

pengar. Det kommer före att vara tillsammans med familjen och 
pojkvän/flickvän.

• Intressen är en allt mer drivande faktor i vad unga identifierar sig 
med. Största identiteterna är feminist, hundmänniska, antirasist, 
träningsmänniska och kattmänniska bland tjejer samt gamer, 
träningsmänniska, aktie-/sparnörd, datanörd och sportfantast bland 
killar.

• Efter pandemin tycker de flesta att fest, jobb och skola är viktigare.
• Upplevd oro, ensamhet och höga förväntningar på sig själva är 

något som präglar dagens unga.
• Stort samhällsintresse även om det avtar lite. Engagerar sig helst i 

informella communitys snarare än traditionella föreningar och 
organisationer. 



Mer om ungas attityder
Hämtat från en rad olika rapporter, exvis McKinsey, Deloitte, Monster 
och Trendwatching.
• Är trygghetssökande och eftersträvar i hög grad ”Svenssonliv”.
• Vill ha en flexibel arbetsgivare som ger möjlighet till distansarbete 

och flexibla arbetstider. 
• Det blir allt vanligare med tillfälliga korttidsanställningar och 

frilansuppdrag. Fler kombinerar anställning med företagande.
• Vill att arbetsgivaren är omhändertagande och jobbar för en bra 

arbetsmiljö som är bra för den mentala och fysiska hälsan.
• Vill omge sig av varumärken som är transparenta, gör gott för 

världen och är schyssta mot kunder och anställda.
• Hela 94% förväntar sig att företag arbetar jämlikt och att de 

kommunicerar detta externt.



Katrineholm den 17-18 augusti 2022, som en 
del av informationsinsamlingen i 
platsvarumärkesarbetet. Genomfört av 
Placebrander.

Sammanställning av 
workshops



Den 17-18 augusti 2022 genomfördes två workshoppar i 
Lokstallarna i Katrineholm. På varje workshop deltog cirka 40 
personer varav många deltog båda dagarna.  

Deltagarna representerade olika delar av samhället: föreningar, 
företag, offentlig sektor, engagerade invånare.

Här följer en sammanställning av vad deltagarna kom fram till 
under de båda workshopparna.

Detta är en del av en större informationsinsamling och 
nulägeskartläggning som Placebrander gör på uppdrag av 
Katrineholms kommun i samband med ett platsvarumärkesarbete.

Workshopparna leddes av Helena Nordström och Sofia Mård Ek 
på Placebrander.

Om workshopparna



Vem/vilka representerar du idag?





Vad är platsens själ och DNA? 
Här fick deltagarna diskutera 
platsens personlighet.

Egenskaper





Everyman - Medelman
Medelmannen är empatisk och kännetecknas av en 
stark vilja att hjälpa andra att passa in i en given 
grupp. Medelmannen motiverar också andra 
personer att göra sitt bästa. Vidare tycker 
medelmannen om att lösa uppkomna problem 
genom samarbete och känner en stolthet över sitt 
eget arbete.

Motto: Alla människor är lika värda.

Önskan: Att vara tillsammans med andra.

Mål: Att tillhöra gruppen.

Rädd för: Att hamna utanför eller att skilja ut sig från 
gruppen.

Strategi: Vara vanlig och "down to earth", som alla 
andra.

Svaghet: Förlora sig själv för att försöka passa in 
eller för ytliga relationer.

Styrka: Realism, empati, anspråkslöshet.

Verksamhet: Produkter för hem och familj, 
vardagskläder, snabbmatskedjor.

Exempel: Sverige

Grupperna var rörande överens 
om att Katrineholm främst har 
”medelmannens” egenskaper. 
Dock med ett uns av 
egenskaperna på nästa sida.



Explorer - Utforskare
Arketypen utforskaren kännetecknas av en stor 
nyfikenhet och självständighet. Utforskaren är en 
äventyrlig vandrare som ofta väljer unika banor i livet 
samt influerar andra att utforska okända områden. 
Arketypen är mycket ambitiös och tar sig gärna an 
annorlunda utmaningar som kan leda till nya 
upptäckter.

Motto: Stäng inte in mig!

Önskan: Frihet att hitta sig själv genom att utforska 
världen.

Mål: Att få uppleva ett bättre, mer genuint och mer 
meningsfullt liv.

Rädd för: Att hamna i ett ekorrhjul, konformitet och 
inre tomhet.

Strategi: Att resa, uppleva nya saker och undvika att 
bli uttråkad.

Svaghet: Kan börja vandra runt utan mål, misslyckas.

Styrka: Autonomi, ambition, vara sann mot sig själv.

Verksamhet: Bilmärken (SUV), utrustning för 
friluftsliv, äventyrsresor.

Exempel: Höga kusten

Creator - Skapare
Skaparen vill bidra till nya idéer och motivera andra 
till kreativitet. Skaparen kännetecknas av dess 
originalitet, fantasifullhet, uppfinningsförmåga och 
uttrycksfullhet. Företag som använder sig av 
skaparen som arketyp utvecklar ofta innovativa 
tjänster och produkter som tidigare inte existerat.

Motto: Om du kan tänka ut det så är det möjligt göra 
det.

Önskan: Att skapa saker som varar.

Mål: Att förverkliga en vision.

Rädd för: Medelmåttigt utförande eller vision.

Strategi: Utveckla konstnärlig kontroll och 
skicklighet.

Svaghet: Perfektionism, dåliga lösningar.

Styrka: Kreativitet och fantasi.

Verksamhet: Konst & design, teknologi, 
marknadsföring.

Exempel: Skellefteå, Tree Hotel

Rebel - Rebell
Rebellen strävar efter att förändra det som han/hon 
anser behövs förändras i omvärldens nuvarande 
tillstånd. Rebellens idéer är ofta originella och 
revolutionerande samt påverkar ofta också andra att 
tänka i nya banor. Företag som använder sig av 
rebellen som arketyp är ofta framgångsrika på att 
utveckla radikala och banbrytande idéer, tjänster och 
produkter.

Motto: Regler är till för att brytas.

Önskan: Hämnd eller revolution.

Mål: Att omstörta det som inte fungerar.

Rädd för: Att inte ha inverkan eller effekt.

Strategi: Revolutionera, bryta normer.

Svaghet: Kan lätt hamna på den mörka sidan 
(kriminell).

Styrka: Fantastisk, anmärkningsvärd, radikalt fri.

Verksamhet: Auto / moto, aktivism, vissa 
klädmärken.

Exempel: Amsterdam



Egenskaper enligt deltagarna
• Traditionell

• Lugn

• Trygg

• Manligt/kvinnligt

• Äldre

• Snäll

• Kulturtant

• Återvändaren

• Småbarnsförälder

• Idrottsföreningspersonen

• Medelålders

• Mellanlandande mellanchef

• Pendlare

• Trygg

• Sportig

• Lagom

• Lugn

• En man

• Familj

• Hemmaliv

• Trygg

• Djulö allé

• Nöjd

• Aktiviteter

• Hedvig Lindahl

• Kerstin Ekman

• Industri

• Snäll

• Omedvetet exkluderande

• Trygg

• Påbörjad rörelse

• Multikulturell?

• Samarbetsvillig

• Framåt

• Mitt i livet

• Sportig

• Naturälskande

• Föreningsmänniska

• Feministisk kulturtant

• Halvsupen gubbe



Katrineholms personlighet enligt deltagarna
Kerstin Ekman och Hedvig Lindahl



”Mellanlandande 
mellanchef”

Katrineholms egenskaper



”Vi vill, vi kanske till och med 
kan, vi drömmer. Men det är 
ganska ok ändå. Vågar man 

verkligen?”

Katrineholms egenskaper



Vad bör vi lyfta fram när vi 
pratar om Katrineholm? Här fick 
deltagarna fundera på vad som 
är unikt för Katrineholm.

Profilbärare



• Stadsmässighet: tät urban struktur
• Sveriges Toscana: odling, energiparken, 

lokalproducerat
• Pendlarmecka
• Konst på stan
• Trädgårdarna
• Gatufesterna
• Space för idrott
• Konditori Sultan
• Simhallen, sportarenan
• Djulö

Katrineholms profilbärare



• Lugn: Dufveholm, Djulö, Julita, 
Beckershof
• Goda förutsättningar att utöva 

ett brett utbud av sporter
• Lokstallet

Katrineholms profilbärare



• Läget: knutpunkten, bra boende 
till bättre pris, stor 
arbetsmarknad, närhet
• Lokal livsmedelsförsörjning, 

matkluster
• Satsar på stan, framåtanda i 

flera områden

Katrineholms profilbärare



• Den mest ombyggda staden i 
Sverige
• Fogelstad: the beginning of

womans right’s
• Julita gård, framtida världsarv

Katrineholms profilbärare



• Sportdestination med mästerskap
• Unika kulturupplevelser: dans Åsa 

folkhögskola, offentlig konst, 
Fogelstad, Julita gård
• Ekoturism: etc, gårdsbutiker, 

producenter

Katrineholms profilbärare



• Sportcentrum: samlat nära
• Specifika platser och besöksmål: 

Julita tex, förvalta det vi har och lyft 
fram
• Läget: att kunna bo och leva gott, 

nå halva Sveriges befolkning på 
kort tid (jobb och events)

Katrineholms profilbärare



• Offentlig konst
• Knutpunkt ”Rom”
• Idrottsmecka (anläggningar, 

sporthotell, arenor och 
idrottsplatser

Katrineholms profilbärare



Vad är vi kända för i framtiden? 
Deltagarna fick fritt göra 
collage som representerar 
Katrineholmsbilden i framtiden

Önskad position



700 företag

Mat och dryck

Kär människa

Lokstallarna

Konstnärlig frihet

Hög tid att umgås

Breathe

Friskare klimat

Du behöver inte vara rädd

Idrott och musik

We are all connected

Önskad position



Health

Årets resmål

En global karriär

Lyx för kropp och själ

Tryggare

Drömmer du om ett vanligt liv?

Creative partnership

Natur, energi

Människor, idrott

A star is born

Önskad position



Kvällsnöje

Digitala

Gemenskap

Cykelvänligt

Matresa genom Sörmland, sommarskatter

Event, sport och cup

Bostäder för alla

Upplevelser, natur, äventyr

Barnvänligt

Design

Kulturellt och kreativt

Kultur i centrum

Önskad position



Matkluster

Hemtrevligt

Föreningslivet

Idrottscenter

Eventarena

Mångkultur

Omtänksamhet och tillit

Saluhall

Upplevelsecenter, inomhuslek

Livskvalitet

Önskad position



Förändringsagent

Byta jobb? Jobba smartare!

Nära historien

Värme hela vägen från insidan och ut

Vandra, utefest

Det ligger så otroligt bra

Det vi gör nu avgör hur det blir i framtiden

Lantligt

Kulturellt och ombonat

Luststyrd spontanitet

Önskad position



Vad skrivs om oss om 10 år? Här var 
uppgiften att våga drömma loss!

Tidningsrubriker



Landsbygden växer i Katrineholm - största 
inflyttningen

Hela Sverige samlas när Håkan Hellström 
spelar på Djulö

Mello i Katrineholm

Katrineholm – stan där alla unga står trygga 
inför framtiden

Ett handslag för utbildning, jobb och trygghet 
där ingen lämnas utanför

Katrineholms nya kulturhus invigs. 1000 
sittplatser, bar i 2 plan, fullt utrustad scen –
hela hösten utsåld

Cykel-VM avgjort i Katrineholm. 
Katrineholmare på alla pallplatser

Katrineholm den levande kreativa småstaden

Sovstad blev kreativt kluster med fokus i 
småskaligheten

Vad är vi kända för i framtiden?



Andra 
Michelinkrogen 
öppnar i 
Katrineholm

Vad är vi kända för i framtiden?



Saluhallen har gått om Fiskekyrka i 
omsättning

Högskolan KFV har blivit universitet

Innan tåget går, kan du besöka oss: 
saluhallen, Fotografens, lukta på blommorna, 
ta ett glas vin i huset Torget

Ny simhall byggs med 10 meters hopptorn. 
Ger VM-mästare

Katrineholm – här börjar äventyret!

Du är hemma i Katrineholm!

SM-veckans succé bäddade för ett 
framgångsrikt VM. Guld för arrangemanget 
Katrineholm!

Saluhallen lockar mästerkockar – Katrineholm 
Sveriges nya matstad

Matkluster – bryggeri, vilt, svamp. 
Fusionsvenskt.

Julita gård utsedd till världsarv

Vad är vi kända för i framtiden?



Högskolan i 
Katrineholm gav 
Nobelprisad 
professor

Vad är vi kända för i framtiden?



Världens lyckligaste 
människor bor i 
Katrineholm

Vad är vi kända för i framtiden?



Matmässa i Katrineholm samlar smakälskare 
från hela världen

Katrineholmare är Sveriges lyckligaste folk

Eliten på plats på Spökbackens topp –
downhill

Solnedgången glänste över Melissa Horns 
flotte

Kidsen visar stolt upp sin extremsportsarena

Katrineholm nytt kulturcentrum

Besöksrekord på gatufest för femte året i rad, 
krögare jublar

12 stora cuper som drivs av idrottsalliansen

Samtliga ungdomar i Katrineholm utövar en 
fritidsaktivitet

Besöksrekord på Katrineholms konstfestivals 
10-årsjubileum

Bekräftat: I Katrineholm mår en bättre

Vad är vi kända för i framtiden?



Springsteen 
skippar Ullevi, 
spelar i 
Katrineholm

Vad är vi kända för i framtiden?



Olafur Eliasson skapar 
nytt platsspecifikt 
konstverk på Solparken i 
Katrineholm

Vad är vi kända för i framtiden?



Vi tog tempen på Katrineholm och 
deltagarna i ett antal frågor där de 
fick svara ja eller nej i ett antal frågor

Tempen



Är Katrineholm…
En trygg plats? JA!
Framåt? Blandat
Sportig? JA
Traditionell? Ja
Kulturell? Nja



Vad borde vi sluta göra?

Färdiggnällt
Attitydförflyttning
Exkludera & Murar



Vad borde vi fortsätta med?

Konst, Förening, Event & Näringsliv
Kreativ Grönska & Dekor

Hållbarhetfokus
Miljöutveckling



Vad borde vi starta?

Våga, Testa & Utveckla
Utveckla (Ungdomar, Hike, Bike & Hund)

Akademi & Idrottsakademi
Ambassadörsaktivering (Thulin, Konst, Etc)

Stolhetsarbete



Genomförd den 14 oktober 2022

Politikerworkshop



Deltagare: Johan Söderberg S, Anneli Hedberg S, Jonah Håkansson SD, Carl-Magnus 
Fransson M, Alexander Forss KD, Joha Frondelius KD, Inger Fredriksson C, Anders 
Gölevik C, Björn Wahlund L, Solveig Karlsson MP, Niclas Adamsson MP. Samt Camilla 
Lindgren från kommunikationsenheten och Jakob Jansson från Plus Katrineholm. 
Processledare: Helena Nordström och Martin Roos, Placebrander



Workshops
Varm & snäll

Greppbar & lagom
Kultur, offentlig konst
Sport, Hedvig Lindahl

Kerstin Ekman

Ungdomsenkät
Tråkig

Fartgupp
Enkelt att åka ifrån

Trygg & säker
Inkluderande & snäll

Attitydundersökning
Okänd & anonym

Trygg & vanlig
Nöjd & snäll

Knutpunkt man råkar passera
Tåg, Göran Persson

Vingåker (Factory Outlet)

Framtida position enligt politikerna
Enkelt (bo, jobba, parta, kommunicera, naturen, resa, utforska, odla, leva 

hållbart)
Livskrydda

Kultur & Idrott (goda förutsättningar för bredd)
Konststråket Vilket typ av stråk?

Utveckla innergårdar/bakgårdar (innegårdsstaden)
Bevara snäll, varm, trygg med Edge!

2 stambanor – Utveckla områden runt!
Knut/Träffpunkt

Fordons-Summit (RISE) – utveckla
Upptäck din stad/kultur – öppna ögonen!

Bästa platsen att växa upp på
Hitta nya profilbärare /profiler

Förbättra nöjeslivet – få det festligare
Modiga/kaxiga = attitydförändring behövs

Öka stoltheten
Framåt
Närhet

Spännande hela livet
Fastna i Katrineholm



”Jag hoppas att om 10 år att det 
inte är främst Göran Persson 

och Kerstin Ekman som 
förknippas med Katrineholm. 
Utan att vi har varit med och 

format nya spännande profiler.”

Citat

”Katrineholm skulle kunna 
vara den bästa kommunen 

att växa upp i”

”Vi har ju både den där lilla 
lunken och det färgstarka.”



Politikernas förväntningar på arbetet
• Enighet, samverkan, känsla av samhörighet, väl förankrad 

strategi bland katrineholmarna
• Ökad stolthet
• Att det är genuint, äkta, autentiskt

• Praktiskt, genomförbarhet, vägledning
• Ett styrdokument som leder oss framåt till beslut.
• Tydlighet om vad vi vill att Katrineholm står för

• Ett underlag för beslut som gör att Katrineholm får en 
tydlig linje i sitt arbete med att rekrytera fler invånare, 
besökare och företag.

• Ekonomisk avkastning
• Att Katrineholm blir mer känt

• Att det inte bara är vi på kommunen som ska göra utan 
även övriga samhället. Däremot behöver vi ha ett driv 
och en plan.



Vad kan vi förvänta oss av er politiker?
• Avpolitiserad fråga som vi ska ha enighet i

• Uthållighet

• Samarbetsvillighet

• Att vi gör kloka prioriteringar

• Att vi faktiskt också väljer bort saker

• Att vi jobbar i enlighet med en röd tråd

• Att vi är med och bygger en kultur

• Få hjälp att välja och välja bort

• Få förutsättningar att GÖRA

• Att politikerna lever och andas platsvarumärket

• Att vi får nya riktlinjer för vad vi säger ja och vad vi säger nej till 
och att vi alla förhåller oss till det.



Genomförd av Placebrander under 
juli-augusti 2022

Attitydundersökning 
Katrineholm



Om undersökningen
Datainsamlingen är genomförd i samarbete med 
undersökningsföretaget Norstat under juli-augusti 2022. Vi har 
samlat in svar från 350 respondenter genom Norstats webbpanel, 

• De bor i Södermanlands län, Stockholms län, Norrköpings 
kommun och Finspångs kommun.

• De är i åldern 18-40 år.

• 45% är män och 55% kvinnor.

• 38% är 18-28 år och 62% är 29-40 år.

• 54% har inte barn, 46% har barn.



Var ligger Katrineholm?



Var ligger den destination som marknadsför sig som Sveriges Lustgård?

Vet ej: 82%
Katrineholm: 9%
Annat: 9%



Nämn ett företag i Katrineholm

Vet ej: 78%
Övrigt: 22%
SKF, ICA, McD, Biltema, SJ, Vingåkers Factory Outlet, Sultans, 
Kronfågel etc



Nämn ett besöksmål i eller kring Katrineholm

Vet ej: 78%
Övrigt: 22%
Julita gård, Djulö, Dufweholm, Eriksberg, 
Vingåkers Factory Outlet 



Vet ej: 50%
Tåg: 7%
Övrigt: 43%
Göran Persson, idrott, lantställen, vänner/bekanta, tråkigt, 
Vingåker, volleyboll etc

Vad förknippar du med Katrineholm?



öppen och välkomnande plats modern plats

Katrineholm är en…

3%1%5% 10% 7% 10% 4%4%1%1% 54%

10 - Instämmer helt 9 8 7 6 5 4 3 2 1 - Instämmer inte alls Ingen uppfattning

1%2%3%5% 6% 12% 8% 9% 4%4% 47%



plats med framtidstro trygg plats

Katrineholm är en…

2%2%4%5% 7% 11% 6% 7% 3%3% 51% 1%2% 8% 13% 7% 8% 5%3%2%2% 48%



attraktiv plats att bo på attraktiv plats att besöka

Katrineholm är en…

2%0%4% 7% 7% 10% 7% 7% 7% 8% 40% 2%3%5% 7% 7% 10% 5% 9% 7% 7% 39%



Katrineholms egenskaper

• En äldre person, äldre man
• Lugn, snäll, trygg, varm
• Vanlig, anonym, tråkig



” Lugn, stabil, klassisk, tillbakadragen, 
trygghetssökande”

” Anonyma personen längst bak i 
klassrummet”

”En ganska lugn och tråkig person”

”Känns gammalmodig lite äldre. En del 
grönska.”

” En rätt varm person, kanske lite 
medelålders, men trevlig”

”Tråkig men pålitlig Svensson”

” En äldre person som är lite trött på 
livet och inte särskilt positiv men kan 
rycka upp sig på finare dagar”

”Öppen och välkomnande”

Katrineholms egenskaper



Hur väl känner du till följande platser?

Nyköping 2,97
Katrineholm 2,72
Strängnäs 2,71
Trosa 2,71
Gnesta 2,49

Medelvärde. Högt är bäst. De har fått svara på skala 1-5 där 1 är 
känner inte alls till och 5 är känner mycket väl till.



Vilken är din allmänna uppfattning om följande platser?

Trosa 6,84 (samt 24% ingen uppfattning)

Nyköping 6,48 (samt 23% ingen uppfattning)

Strängnäs 5,99 (samt 32% ingen uppfattning)

Katrineholm 5,13 (samt 26% ingen uppfattning)

Gnesta 4,94 (samt 35% ingen uppfattning)

Medelvärde. Högt är bäst. De har fått svara på skala 1-10 där 1 är mycket negativ 
och 10 är mycket positiv. De har också kunnat svara ”ingen uppfattning”:



Låt oss säga att det skulle bli aktuellt för dig att flytta till en annan 
ort. I vilken ordning skulle du välja mellan följande platser?

Lågt är bäst. De har fått ranka följande platser på 1-5 där 1 är bäst. 
Siffrorna nedan är medelvärde på ranking.

Nyköping 1,98
Trosa 2,67
Strängnäs 2,93
Katrineholm 3,26
Gnesta 3,85



Kännedom
• Unga personer i närregionen vet ungefär var Katrineholm ligger.

• Sveriges Lustgård är ett okänt begrepp bland respondenterna, vilket bör 
tas med i beaktande i det fortsatta arbetet.

• Väldigt få kan namnge ett företag i Katrineholm. Det kan vara ett problem 
när ni vill attrahera nya invånare som ni vill ska bo och arbeta inom 
kommunen.

• Väldigt få kan ange ett besöksmål i eller kring Katrineholm. Här bör vi ta i 
beaktande att det ligger i sakens natur att många besöksmål generellt sett 
är starka i sig själva och inte alltid förknippas med den stad de ligger nära. 

Slutsatser och summering 
attitydundersökning



Attityder

• Det är en diffus bild som målas upp av respondenterna i den här 
undersökningen. Ungefär hälften har inget de förknippar med Katrineholm 
och övriga anger en rad olika saker där tåg är det som sticker ut mest, men 
inte särskilt mycket. Vad ska Katrineholm vara känt för i framtiden? Här 
finns en stor potential i att jobba med vad Katrineholm ska förknippas med.

• När vi testar av ett antal faktorer (öppen och välkomnande, modern, 
framtidstro, trygg) anger runt hälften att de inte vet.  Även här finns en 
potential, men också en del negativa bilder att jobba med. Även på 
påståendena om Katrineholm är en attraktiv stad att bo i respektive besöka.

• Bland de som kan beskriva Katrineholm målas en relativt traditionell, lugn 
och till viss del tråkig bild upp. Men även till vissa delar positiv bild, beroende 
på vad man söker. Kanske är det lugna, snälla, trygga och varma något att 
spinna vidare på?

Foto: Unsplash

Slutsatser och summering 
attitydundersökning



Konkurrens
”Ta upp kampen med de sörmländska boendekommunerna Trosa, Nyköping, 
Gnesta och Strängnäs” står att läsa i inläsningsmaterialet för 
platsvarumärkesuppdraget. Hur står sig då Katrineholm?

Katrineholm tycks vara relativt välkänt, men Nyköping och Trosa är de platser 
som toppar listorna när respondenterna får sätta betyg och rangordna som 
boendeort. Intressant att notera i sammanhanget är att Nyköping under mer 
än ett decennium arbetat med att positionera och marknadsföra sig som en 
attraktiv boendeort i den undersökta regionen. 

Vi får dock ta i beaktande att Nyköping är en större stad än övriga undersökta 
platser, vilket högst troligt påverkar resultatet. Unga människor attraheras 
generellt sett mer av större städer än mindre. Dock ser vi ett skifte nu då den 
mellanstora staden med färre än 100 000 invånare blir allt mer attraktiv, 
jämfört med tidigare då storstäder som Stockholm smällt högst. 

Foto: Unsplash

Slutsatser och summering 
attitydundersökning



Genomförd av Katrineholms kommun och 
+Katrineholm under hösten 2022

Undersökning bland 
ungdomar i Katrineholm



Vanligt förekommande ord: 
Tråkig (48)
Inget (41)
Duveholmshallen + Sport (33)
Gupp (26)
Natur (17)
McDonalds (16)
Bilar + Epa (15)
Nära (13)
Tåg (7)
Matpiraten, affär (7)
Biltema (5)

Vad gör oss unika?
- Vi har lite av allt, ett helt Sverige i 
miniatyr typ
- Det finns fett många pokemon gym
- Skolor, rena vägar
- Jag hittar överallt
- Att vi är så många olika kulturer 
tillsammans
- Familjen bor här
- Att alla känner alla plus liten och mysig 
stad
- Att det inte finns  utbrett våld som i 
andra städer
- Så nära, så nära, så nära
- Stadsparken/ Gröna Kulle,  en väldigt 
fin plats på sommaren. Juldekorationerna 
gör det mysigare på vintern

- Småaffärer som arabaffär, thaiaffär osv
- Bowlinghall och bana för discgolf
- Vad vi gör bättre än andra är kanske att 
vi försöker hålla kvar det gamla i 
Katrineholm, typ som deras historia eller 
vart allt grundar sig i, ex. utställningen i 
biblioteket eller stadsparken osv
- att vi har alla olika sport i en stad och 
a� vi kan pynta eller månader december 
blir det gran och vackra lampor på 
sommar kommer det mycket blommor
- Att man har många möjligheter att 
börja i vilken sport man vill. Och många 
platser har mycket konster och fin kultur.

Summering av ungdomsundersökning
Under hösten genomförde Katrineholms kommun och +Katrineholm en undersökning bland ungdomar. Mycket om gupp, 
bilar och fordon. Även matställen. Idrott och sport förekommer. Inget att göra nämns, även trygghet. Konsten kommer 
också upp en del. Och naturen. Nedan presenteras ett urval av intressanta fritextsvar.

Önskemål
- Mer saker för ungdomar, ej fler idrottsmöjligheter
- Att den var kul för ungdomar och fanns ställen och 
saker att göra för de mellan 15-18, inte bara för barn.
- En plats med utvecklade ställen, som större 
shoppingcenter där det finns större utbud, mer 
upplevelser/valmöjligheter
- Fler lekplatser
- Trygga miljöer där det är bra med säkerhet
- Respektera alla elever och barn/ungdomar
- Hitta på fler trygga aktiviteter för ungdomar
- Det är viktigt att alla barn och ungdomar ska vara 
trygga i Katrineholms kommun. Jag vill inte höra eller 
se någon ungdom känna sig otrygg bland sina lärare 
eller uppleva att de inte får hjälp pga dålig erfarenhet



Böcker, artiklar, rapporter, befintliga strategier och 
planer. Saker som har bäring på ett 
platsvarumärkesarbete. Research genomförd av 
Placebrander maj-september 2022. Här plockar vi in 
några delar som vi tycker att vi ska ha koll på när vi i 
nästa steg arbetar fram platsvarumärkesstrategin.

Research och 
inläsning



Vision 2025 Katrineholm
Katrineholms kommun har en vision som används som ledstjärna i 

kommunens långsiktiga planering.



Läge för liv & lust
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, 
XSSOHYHOVHU��/¦JHW�¦U�U¦WW�Ȃ�U¦WW�JHRJUDȴVNW�RFK�U¦WW�
för handling och förändring.

Katrineholm
Vision 2025
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Folkmängd
• Folkmängd juni 2022 - 34 689
• Folkmängden minskar något 

under första halvåret 2022
• Fler har dött än fötts
• Fler har flyttat ut än in

Källa: SCB



Källa: Företagsfakta, Företagarna

Pendlingsfakta



Flytt- och boendeanalys Katrineholm
• Tre huvudsakliga målgrupper utifrån flyttmönstren; Sörmlandsunga, närbarnfamiljer och landetdrömmare. 

• Kapital, livsfas och livsstil sätter preferenserna för grupperna. De vänner- och nöjesorienterade unga, de 
kapitalstarka närbarnfamiljerna och de livsstilsdrivna landetdrömmarna behöver lockas på olika sätt.  

• Sörmlandsunga kräver ett mer myllrande Katrineholm, jobb, billiga bostäder. Det finns förbättringspotential 
i utbudet kring caféer, arenor för umgänge och träning. 

• Närbarnfamiljer kräver attraktiv villabebyggelse och bättre barnvänlighet. De som flyttar från Stockholm 
kommer sällan nöja sig med en dussinvilla och kan ofta ta i prismässigt. Förskola och skola är ganska bra men 
måste vara mycket bra. 

• Landetdrömmarna kräver en lantlig idyll med storstadskvaliteter. Navelsträngen är sällan helt klippt till 
storstaden, hipsterinslag och knytpunkter där de kan bonda med andra storstadsflyktingar är viktigt för att de 
ska vara trygga i sin förändring. 

Analys av Kairos Future
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• Färre som pendlar i de yngre ålderspannet
• I åldersspannet 35-44 år också något lägre
• Fler som pendlar i åldrarna 45-59 år för att 

sedan avta vid 60+



Yrken där fler 
pendlar ut än in
• Ingenjörer och tekniker
• Försäkringsrådgivare, 

företagssäljare och inköpare m.fl.
• Organisationsutvecklare, utredare 

och HR-specialister m.fl.
• Kontorsassistenter och 

sekreterare



Yrken där fler 
pendlar in än ut
• Maskinoperatörer, livsmedelsindustri
• Snickare, murare och anläggningsarbetare
• Sjuksköterskor, undersköterskor
• Grundskollärare, fritidspedagoger och 

förskollärare



Källa: Branschkraft

Branschbalans

Placebranders kommentar
En god branschbalans gör platsen mindre 
konjunkturkänslig och ger förutsättningar för tillväxt. 
Det blir enklare för befintliga företag att hitta anställda 
och leverantörer i närheten och kan ha en positiv 
effekt på inflyttning. Det här är något som är värt för 
Katrineholm att ha ett öga på i framtida 
målgruppsarbete.



Källa: Företagsfakta, Företagarna

Branschbalans

Placebranders kommentar
Kompletterande bild till förra sidan.



Källa: Företagsfakta, Företagarna

Placebranders kommentar
Katrineholm är en plats som idag i hög grad präglas av 
ett näringsliv med möjlighet till jobb på små företag.

Utveckling antal jobb



Källa: Företagsfakta, Företagarna

Placebranders kommentar
Finns det en möjlighet för Katrineholm att attrahera 
entreprenöriella unga personer som är intresserade av 
att förvärva ett bolag, men givetvis också driva företag 
i Katrineholm? En tanke att bära med sig i 
målgruppsarbetet.

Företagare



Besöksnäring

Placebranders kommentar
Det finns en stor vilja inom besöksnäringen att marknadsföra 
den gemensamma destinationen. Marknadsföring anges 
också som ett utvecklingsområde för den enskilda aktören. 
De här frågorna hänger tätt samman. Platsens 
attraktionskraft hänger både på vad de enskilda aktörerna 
åstadkommer och det destinationsgemensamma. 
Harmonierar dessa delar blir destinationen också totalt sett 
starkare. Här är Höga Kusten ett gott exempel.

Det geografiska läget ses som den främsta tillgången och är 
något vi ska ta med in i platsvarumärkesstrategin.



Hur Katrineholm som plats 
kommuniceras i dagsläget

Kommunikation
och medieanalys



Placebranders kommentar
En bra platsvarumärkesplattform förhåller sig i och tar 
avstamp från kommunens vision. Det är bra om det finns en 
logik i hur allt hänger ihop. 

I varumärkeshandboken för Sveriges lustgård hittar vi viktiga 
saker att ta med oss i en ny varumärkesplattform för platsen 
Katrineholm. Däribland historiebeskrivningar, berättelsen om 
platsen och filosofin kring att det är människorna som gör 
platsen. Rent kommunikativt tycker vi dock att det finns ett 
behov av att förnya budskapet och platsvarumärket så att det 
bättre matchar det som är relevant och intressant för 
målgrupperna idag.

Vision och befintligt varumärke



Besöksnäring

Placebranders kommentar
Katrineholm utgår från en bra nivå i sin besökarkommunikation. Här 
handlar det om att levla upp och ta nästa steg. Genom att ha ett 
platsvarumärke att förhålla sig till blir det också enklare hur 
destinationen Katrineholm ska beskrivas. En varumärkesplattform 
kan ge riktning kring bildval, tonalitet och vad som lyfts fram. 

Det tycks också finnas ett behov av att jobba ännu mer med 
besöksnäringsföretagen, och höja nivån på de enskilda aktörerna i 
hur de syns digitalt. Exempelvis på plattformar som Tripadvisor. Det 
ger totalt sett en god inverkan på platsen/destinationen 
Katrineholm.

Skärmdumpar från september 2022



Placebranders kommentar
Kommunorganisationen har en väldigt glad och modern ton som 
inte känns så typiskt kommunal, på ett bra sätt. Där finns något att 
värna. För Katrineholms kommun del handlar det också att navigera 
rätt mellan platsvarumärket Katrineholm och 
organisationsvarumärket Katrineholms kommun, och här kan en 
platsvarumärkesstrategi vara ett stöd. Även i att hitta en röd tråd i 
kommunikationen.

Skärmdumpar från september 2022



Data hämtat från All Ears som samlar in all 
skriven och talad media. Undersökt period: 

2022-05-10—2022-09-14.

Generell mediabild kring Katrineholm

Placebranders kommentar
Förutom ortsnamn är bandy och tågtrafik något som idag har 
förmågan att slå igenom mediamässigt när det skrivs eller pratas om 
Katrineholm. Platsvarumärkesstrategin bör slå fast vad Katrineholm 
vill vara känt för i framtiden och det bör ha en förmåga att slå 
igenom i mediarapporteringen.

Tonläget är relativt normalt för en plats i Katrineholms storlek. Det 
går inte att förhindra negativ rapportering kopplat till en plats, men 
genom att hålla koll på vad som sägs kan ni löpande göra 
bedömningar kring om ni behöver gå ut och bemöta eller väga upp 
en negativ rapportering. I dagsläget är de negativa rapporteringarna 
främst kopplade till brott och straff, och i hög grad till det 
uppmärksammade mordet som skedde för en tid sedan. 
Platsvarumärkesstrategin bör i någon mån adressera 
trygghetsfrågan.



Data hämtat från Google Trends. 
Undersökt period: 2022-05-10—2022-09-14.

Sökbeteenden kopplat till Katrineholm

Placebranders kommentar
Katrineholm tycks i huvudsak vara en angelägenhet för boende i 
närheten, främst i Södermanland. Här behöver ni bestämma er om ni 
har någon ambition att bli mer kända nationellt (och internationellt) 
eller om fokus ska ligga på att stärka Katrineholm i den regionen där 
det redan pratas om er.

Vilka ämnen man söker på kopplat till Katrineholm är något ni kan 
bevaka i framtiden. Jobbar ni medvetet för att bli kända för något 
särskilt, bör det ha förmågan att slå igenom i sökbeteende. Och det 
är bra att hålla ett öga på de platser ni vill benchmarka mot. Just här 
finns egentligen inget avvikande att rapportera, graferna följer i hög 
grad storlek på plats.

Tidigare genomförd sökordsanalys av Plus Katrineholm visar på att 
Katrineholm + event men även Djulö, Dufveholm, Julita och 
Sörmlandsleden hade de största sökvolymerna. Sörmlandsleden 
rankar även högt nationellt. Det vill säga upplevelser och strategiska 
destinationsplatser viktiga.



Bildsök på Katrineholm

Nässjö

Placebranders kommentar
Katrineholm framstår som en färgglad och trevlig plats i Googles 
bildsök. Jämför med Nässjö som är en liknande plats med sin storlek 
och tågknut – inte en enda blomma på bilderna. Däremot 
konstaterar vi att deras platsvarumärkesfoton har tagit sig in i 
Googles bildsök. 

En platsvarumärkesstärkande bildbank är ett kraftfullt verktyg och 
platsvarumärkesstrategin bör visa vägen i att en sådan bör tas fram, 
men också hur bilderna ska kännas/upplevas.

Skärmdump från Googling i september 2022



Flytta till-sidor hos Katrineholm och konkurrenter

Placebranders kommentar
Flytta till Strängnäs, Nyköping, Gnesta, Trosa! Dessa kommuners 
flyttasidor är sparsmakade och ganska intetsägande. Även 
Katrineholm behöver steppa upp sin flyttkommunikation och här 
finns verkligen en position att ta.

Skärmdump från Googling i september 2022



Under våren 2022 lät Katrineholms kommun studenter på 
Berghs School of Communication göra sitt 
examensarbete kring Katrineholms framtida 
platsmarknadsföring. Resultatet blev ett koncept som 
kretsar kring styrkan i att Katrineholm är en lugn plats 
bortom storstadens stress och utbud. I en tid då vi alla har 
möjlighet att göra väldigt mycket och telefonen alltid 
finns där att underhålla oss blir det exotiskt att ha 
tråkigt. Studenternas koncept går ut på att genom att 
uppleva mindre blir de små upplevelserna större. Se 
casefilm här: https://youtu.be/aOv_NDxcrMw

https://youtu.be/aOv_NDxcrMw
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Årsredovisning 2022 för Västra Sörmlands 
Räddningstjänst 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Västra Sörmlands 
Räddningstjänst (VSR) årsredovisning för 2022 samt bevilja ansvarsfrihet för direktionen 
och dess enskilda ledamöter. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt förbundsordningen ska VSR överlämna sin årsredovisning med revisionsberättelse 
och granskningsrapport. Respektive kommunfullmäktige i medlemskommunerna ska ta 
ställning i ansvarsfrågan.  

Årsredovisningen innehåller bland annat uppföljning av uppdraget från 
medlemskommunerna, verksamhetshetmål, verksamhetsberättelse samt resultat och 
balansräkning. Årets resultat är på minus 804 tusen kronor. Det ekonomiska resultatet 
påverkas av högre priser på drivmedel, långa leveranstider av material samt fortsatt lägre 
intäkter för extern utbildning och tillsyner. Utfall för året är att endast ett av de finansiella 
målen uppnås, medan verksamhetsmålen delvis uppnås. 

Revisorerna tillstyrker att fullmäktige i Katrineholm och Vingåker beviljar ansvarsfrihet för 
direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma. 

Ärendets handlingar 
 Protokollsutdrag Västra Sörmlands Räddningstjänst, 2023-02-15, § 12 

 Årsredovisning 2022, Västra Sörmlands Räddningstjänst 

 Revisionsberättelse för år 2022 Västra Sörmlands Räddningstjänst 

 Revisionsredogörelse för år 2022 Västra Sörmlands Räddningstjänst 

 Granskning av delårsrapport 2022 – Västra Sörmlands Räddningstjänst 

 Granskning av god ekonomisk hushållning 2022 (delår) – Västra Sörmlands 
Räddningstjänst 

 Granskning av årsredovisning 2022 – Västra Sörmlands Räddningstjänst 

 Granskning av god ekonomisk hushållning 2022 – Västra Sörmlands Räddningstjänst 
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Foto från stortorget i Katrineholm 14 september då VSR medverkade på en ljusmanifestation 
som en del i den suicidpreventiva månad som Katrineholms kommun ordnar. 1505 ljus tändes, 
ett för varje person som tog sitt liv i Sverige under 2021. Foto: VSR 
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Räddningstjänst 

20220101–20221231 



 
 

 
 

 -VSR – alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle - 
 

 

Innehåll 
 

”Slanglista” ....................................................... 1 

Ordförande och förbundschef har ordet,  VSR 
under 2022 ....................................................... 2 

Förvaltningsberättelse ...................................... 3 

Översikt över verksamhetens utveckling ........... 3 

Den kommunala koncernen .............................. 3 

Direktionen ........................................................ 4 

Arbetsutskottet .................................................. 4 

Revision ............................................................. 5 

Styrning och uppföljning av den kommunala 
verksamheten ................................................... 6 

Direktionens vilja ............................................... 6 

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk 
ställning ............................................................ 7 

Uppföljning av medlemskommunernas mål ...... 7 

Händelser av väsentlig betydelse .................... 16 

Funktion förebyggande ................................... 16 

Funktion räddning ........................................... 20 

Funktion verksamhetsstöd .............................. 24 

Extern utbildning/information ......................... 25 

Fixar-tjänsten .................................................. 26 

Servicegruppen ................................................ 27 

God ekonomisk hushållning och ekonomisk 
ställning ......................................................... 28 

Balanskravsresultat ........................................ 30 

Väsentliga personalförhållanden .................... 31 

Förväntad utveckling ...................................... 35 

RESULTATRÄKNING ........................................ 36 

DRIFTREDOVISNING ....................................... 37 

Resultat per funktion ....................................... 37 

BALANSRÄKNING ............................................ 38 

INVESTERINGSREDOVISNING .......................... 39 

KASSAFLÖDESANALYS ..................................... 40 

Nothänvisningar 2022 .................................... 41 

Begreppsförklaring .......................................... 46 

Tio år i sammanfattning ................................. 47 

 
 

 
  



 
 

 
 

1 
 

”Slanglista” 
VSR: Västra Sörmlands Räddningstjänst 
MSB: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
IVPA: I väntan på ambulans 
HLR: Hjärt- och lungräddning 
GBU: Grundläggande Brandskyddsutbildning 
RiB: Räddningspersonal i beredskap 
SBA: Systematiskt brandskyddsarbete 
LSO: Lagen om skydd mot olyckor 
LBE: Lagen om brandfarliga och explosiva varor 
LEH: Lag om extraordinära händelser 
RVR: Restvärdesräddning 
IL: Insatsledare 
SL: Styrkeledare 
BmH: Brandman heltid 
TiB: Tjänsteman i beredskap 
CIP: Civil insatsperson 
RTÖG: Räddningstjänsten Östra Götaland 
RSÖS: Räddningsregionen Sydöstra Sverige 
BSK: Brandskyddskontroll 
DRH: Dynamisk resurshantering 
BSK: Brandskyddskontroll 
ÖP: Översiktsplan 
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Ordförande och förbundschef har ordet,  
VSR under 2022 
2022 inleddes på ett sätt som inte många av oss kunde förutspå.   Händelserna i Ukraina och 
spänningarna på den säkerhetspolitiska arenan har påverkat vardagen för oss alla. Dessa 
händelser bekräftar att man i bästa fall kan förutse hälften av det som kommer att ske i 
framtiden, resten är alltid något oväntat. 

Samverkan kring bakre och högre ledning tillsammans med Räddningstjänsten Östra Götaland 
(RTÖG) fortsätter att stärka vår beredskap och skapa en mer uthållig organisation. Under 2022 
infördes dynamisk resurshantering (DRH). Det dynamiska ligger i att det, till skillnad från en 
statisk larmplan, inte är begränsat till ett geografiskt område utan är inställt på att hålla koll på 
räddningsresurserna oavsett var de befinner sig. Genom GPS-positionering larmas då den 
räddningsenhet som är närmast en olycka automatiskt till skadeplatsen. Via DRH går det också 
lättare att lägga till frivilliga resurser och semiprofessionella.  

Påsk-kravallerna var en serie upplopp som bröt ut i flera olika städer i Sverige under april 2022. 
Detta i anslutning till att Rasmus Paludan planerat ett flertal demonstrationer i Sverige. VSR 
var inte direkt inblandade i dessa händelser. VSR beordrades till beredskap för stationerna i 
Norrköping samt fick hantera flera bilbränder i det egna området. Många poliser och några 
brandmän rapporterade skador efter upploppet.  

Vid förbundets medlemssamråd under våren angav medlemskommunerna de ekonomiska 
ramarna inför 2023.  Verksamheten har tillsammans med politiskt arbetsutskott arbetat fram ett 
förslag till en budget i balans inför 2023.      

När det gäller räddningsinsatser i VSRs egna område är det några insatser som krävt mer 
samverkan och resurser. Branden vid Linds gård och vid några mer omfattande bränder i 
byggnad har samverkan mellan kommunerna, Sörmland Vatten och VSR genomförts.  

Under 2021 utfärdade MSB föreskrifter om handlingsprogrammens innehåll och struktur. 
Utifrån dessa förskrifter har VSR och Direktionen arbetat om sitt befintliga handlingsprogram. 
Kommunerna fastställde det nya handlingsprogrammet under våren 2022.  

Avslutningsvis vill vi tacka medlemskommuner, direktion och medarbetare för ett gott 
samarbete, initiativkraft, engagemang och väl utfört arbete – tillsammans utvecklar vi VSR!   

                                     

Mattias Gårdholt                         Håkan Persson 
Förbundschef                         Ordförande Direktionen 
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Förvaltningsberättelse 
 
Översikt över verksamhetens utveckling 
Västra Sörmlands Räddningstjänst 2018 2019 2020 2021 2022 
Externa intäkter (tkr) 4 814 4 708 4 902 3 838 4 438 

Summa eget kapital (tkr) 7 197 10 670 10 993 9 501 8 697 

Soliditet 31/12 (%) 18 % 29 % 31 % 28 % 25 % 

Antal anställda 80 82 82 82 83 

Antal utryckningar 748 652 637 679 697 

Antal utbildade personer 6 532 5 584 2 359 1 967 4 152 

 
 
Den kommunala koncernen 
VSR är ett kommunalförbund. Medlemmarna är Katrineholm och Vingåkers kommuner. Di-
rektionen är den beslutande församlingen och utgör också förbundets styrelse. Genom val till 
kommunfullmäktige har kommuninvånarna möjlighet att påverka VSRs verksamhet. 
Fullmäktige i respektive medlemskommun utser representanter till förbundsdirektionen, fem 
ledamöter från Katrineholm och fyra från Vingåker. Respektive fullmäktige beslutar också om 
anslag till förbundet och beviljar ansvarsfrihet för direktionen. 
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Direktionen  

Direktionen har det övergripande ansvaret, förbundschefen är genom delegation utsedd att leda 
den dagliga verksamheten. Direktionen har haft fyra möten under året. 

Förtroendevalda som är valda till Förbundsdirektionen 2022-12-31  
V = Vingåker, K = Katrineholm  
Ordförande  Håkan Persson (S) V  
Vice ordförande  Berit Örtell (S) K/Börje Söderström (S) K 
Ledamöter  Glenn Christensen (S) V  

Tommy Björkdal V  
Roger Eriksson (SD) V  
Christoffer Öqvist (M) K  
Marian Loley (KD) K 
Martina Henke (S) K 
Bertil Carlsson (C), K 

Ersättare  Therese Palm (S) V  
Anna Åteg (S) V  
Roger Larsson (M) V  
Mats Karlsson (SD) V  
Johanna Karlsson (S) K  
Framlidne Michael Hagberg (S) K  
Mirjana Cvkalj (M) K  
Björn Wahlund (L) K  
Göran Svenningsson (V) K  

 

Arbetsutskottet 

Direktionens arbetsutskott (AU) har utgjorts av ordförande Håkan Persson, vice ordförande 
Berit Örtell/Börje Söderström (Börje valdes som ny vice ordförande på direktionsmötet 28 
september då Berit lämnat in entledigande från sin plats i direktionen) samt Marian Loley. AU 
har haft fem protokollförda möten under året. 
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Revision 

Förbundet har fyra revisorer, som valts av medlemskommunerna i enlighet med förbundsord-
ningen. Revisorerna är politiskt tillsatta och tjänstgör samma mandatperiod som ledamöter och 
ersättare i direktionen. Revisionsarbetet bedrivs i enlighet med bestämmelserna om revision i 
kommunallagen, revisorernas reglemente samt vad som anges i skriften ”God Revisionssed i 
kommunal verksamhet”. Revisorernas berättelse ska tillsammans med årsredovisningen, 
överlämnas till respektive kommunfullmäktige, som var och en beslutar om ansvarsfrihet för 
direktionen. Revisorerna anlitar själva sakkunniga till sin granskning i den omfattning som 
behövs. Sakkunnigt biträde under 2022 har varit Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB (PwC).  

Revisorer 
Ordförande Framlidne Jan-Olof Blomster, Katrineholm 

Ersättare från mars-22 Mårten Grothérus 
Vice ordförande Sören Ericsson, Vingåker 
Ledamot Lars F Eriksson, Katrineholm 
Ledamot Ingvar Lind, Vingåker 
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Styrning och uppföljning av den kommunala 
verksamheten  
Direktionens vilja  

Under våren 2022 antog direktionen nuvarande handlingsprogram ”Direktionens vilja”.  
Handlingsprogrammet bygger på medlemmarnas uppdrag till VSR. Handlingsprogrammet 
bygger på den föreskrift som tagits fram av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB) och som reglerar innehåll och struktur i kommunens handlingsprogram för 
förebyggande verksamhet och räddningstjänst, MSBFS 2021:1. Aktuell måluppfyllelse utifrån 
uppdraget presenteras på varje direktionsmöte.  

Under perioden har verksamheten också arbetat fram VSRs riskanalys. I grunden har alla 
riskanalyser ett liknande syfte i att identifiera risker som finns inom ett avgränsat område. 
Riskanalysen ligger sedan ofta till grund för andra dokument, i detta fall bland annat VSRs 
handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO). Enligt LSO ska 
handlingsprogrammet vara ett övergripande styrdokument för räddningstjänst samt 
förebyggande verksamhet mot brand och andra olyckor. 

Inriktning Förbundets huvuduppgift är att arbeta förebyggande och stödja den enskilde så 
att denne kan ta sitt ansvar för att eliminera, förhindra och begränsa olyckor. Förbundets 
andra uppgift ska vara att på ett effektivt sätt hantera behovet av akuta skadeavhjälpande 
insatser. 
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk 
ställning 
År 2022 har varit ett händelserikt år, händelser i omvärlden spiller över även på VSRs 
verksamhet. Början på året påverkades fortfarande av pandemin och det har varit en process att 
få igång utbildnings- och tillsynsverksamheten igen. Under året har vi påverkats ekonomiskt av 
skenande priser på framförallt drivmedel, men även svårigheter med långa leveranstider av 
material. Detta påverkar även planerade investeringar som försenats ytterligare.  

Sammantaget har dessa händelser påverkat resultatet för Västra Sörmlands Räddningstjänst, 
såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt. Lägre intäkter för extern utbildning och tillsyner 
påverkar det ekonomiska utfallet, men ger även en lägre måluppfyllelse då genomförda 
utbildningar och tillsyner är indikatorer för det förebyggande och olycksförebyggande arbetet. 
Utfall för året är att endast ett av de finansiella målen uppnås, medan verksamhetsmålen delvis 
uppnås. 

Uppföljning av medlemskommunernas mål 

     
 
Målet uppnått                                       Målet delvis uppnått                            Målet ej uppnått 
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Ekonomiska mål  

 
Finansiella mål Åtgärder Status 

VSR ska ha ett positivt årligt 
resultat. 

VSR har arbetat aktivt med uppföljning av det 
ekonomiska utfallet under hela året. Under 2022 
nås inte beslutad budget, dels intäkter för 
utbildning och tillsyner men framförallt avviker 
kostnader för pensioner från budget. I övrigt 
mindre avvikelser. 

 
 

 

Reinvesteringar ska ske med 
förbundets egna medel. 

Årets gjorda investeringar har finansierats med 
förbundets egna medel och följer den 
investeringsplan som finns, dock med vissa 
förseningar. 

 

 

 
VSRs verksamhet ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning. Det är VSRs uppgift att 
hushålla med tillgängliga resurser på ett sådant sätt att även framtida kommuninvånare kan 
tillförsäkras en bibehållen hög standard på verksamhet och anläggningar. En sund ekonomi 
präglas av redovisningslagens krav på god redovisningssed samt kommunallagens krav på 
budget i balans. Uppsatta finansiella mål har medlemskommunerna angett i sitt uppdrag till 
förbundet, uppdraget är senast uppdaterat under 2020. Ett av målen är helt uppfyllt 2022. 

Under året har VSR arbetat aktivt med uppföljning av det ekonomiska utfallet. Ekonom har 
huvudansvaret, att tillsammans med budgetansvariga analysera eventuella budgetavvikelser 
samt att hålla sig uppdaterad på kommande kända utgifter genom en nära dialog. Ekonomisk 
uppföljning finns med som en punkt på samtliga ledningsgruppsmöten. Under året är det främst 
intäkter för extern utbildning samt tillsyner som inte når budget. När det gäller verksamhetens 
kostnader är det främst kostnaden för pensioner som avviker från budget samt kostnad för 
drivmedel. 

Verksamhetsmål 

Målen gäller från och med 2020. Utifrån dessa har direktionen formulerat sin vilja vilken följs 
upp nedan.  Utfall hittills för verksamhetsmålen presenteras genom de nyckeltal som tillhör 
varje verksamhetsmål inför varje direktionsmöte.  Direktionen har uppfattat att de mål som 
framgår av medlemsuppdraget är att betrakta som God Ekonomisk Hushållning.  
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1. Verksamhetsmål  Status 
Säkerställa en långsiktigt effektiv verksamhet.  

 
Åtgärder  
Medlemskommunernas intentioner för räddningstjänstverksamhet är att erbjuda 
invånarna likvärdigt skydd utifrån de lokala förhållandena. VSR presenterar detta 
utifrån VSRs insatstider och övningsverksamhet. För att uppfylla dessa krav 
arbetar VSR med följande åtgärder: placering av stationer, bemanning, utrustning 
samt fordon. 

 

 
VSR anser att målet är uppnått. Samarbetet med andra räddningstjänster har bidragit till att flera 
pågående insatser inom förbundet har med lyckat resultat kunna lösas. 
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2. Verksamhetsmål  Status 
  
Trygghetsskapande och olycksförebyggande verksamhet.  

 
Åtgärder  
VSR arbetar med tillsyn, rådgivning, information, samverkan samt hembesök.  

 
VSR har även under 2022 märkt av en viss påverkan av Covid-19 när det gäller genomförandet 
av det förebyggande arbetet. Dock ser VSR en betydande ökning jämfört med tidigare period.  

Vi bedömer att målet är delvist uppnått då antal tillsyner och utbildningar ej nått upp till 
målvärdet för perioden.  

Redovisning sker i följande två tabeller: 
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3. Verksamhetsmål  Status 
Minska antalet personer som skadas eller omkommer i olyckor, som föranleder 
räddningsinsats. 

 
 

Åtgärder  
VSR genomför trafiksäkerhetsutbildningar, sjukvårdsutbildningar, brand-
skyddsutbildningar samt hembesök. VSR håller en god beredskap med 
välutbildad personal och tekniskt god utrustning för att kunna göra effektiva 
räddningsinsatser. 

 

 
VSR har även under 2022 märkt av en viss påverkan av Covid-19 när det gäller genomförandet 
av det förebyggande arbetet. Trafikolyckor är den olyckstypen där flest personer skadas eller 
omkommer. VSR arbetar tillsammans med kommunerna och Trafikverket för en säkrare 
trafikmiljö i VSRs område. 

Vi bedömer att målet ej är uppfyllt. VSR har inte ensamt ansvar gällande förebyggande arbetet. 
Vi anser att målet är svårt att nå då personer som skadas kan vara på besök i kommunerna.  
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4. Verksamhetsmål  Status 
Öka verksamhetens effektivitet och kvalité genom samverkan internt och externt.  

 
Åtgärder  
VSR har inlett samverkan med högre ledning från Räddningstjänsten Östra 
Götaland. 

 

 
Samverkan med Räddningstjänsten Östra Götaland (RTÖG) gällande högre ledning. Detta 
samarbete har ökat verksamhetens effektivitet och kvalitet samt uppnått en ökad trygghet och 
säkerhet för medlemskommunernas invånare.  

VSR ingår också i ett samarbete när det gäller resursförstärkning vid stora händelser. Detta 
samarbete benämns Räddningsregionen Sydöstra Sverige (RSÖS). Vid större händelser kan 
VSR få hjälp från RSÖS som består av räddningstjänster från Kronoberg, Kalmar, Jönköping, 
Blekinge och Östergötlands län. 

VSR samverkar också med båda kommunerna vid speciella evenemang. 

Vi bedömer att målet är uppfyllt.  
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5. Verksamhetsmål  Status 
Ökad kunskap och förmåga hos allmänheten om olycksförebyggande och 
skadebegränsande åtgärder. 

 
 

Åtgärder  
VSR genomför trafiksäkerhetsutbildningar, sjukvårdsutbildningar, 
brandskyddsutbildningar samt hembesök. 

 

 
VSR försöker ständigt att förbättra och anpassa sina utbildningar utifrån lokal och nationell 
statistik. Tillsammans med kommunerna pågår ett arbete med en plan för utbildningar. Detta 
kommer innebära en ökning av förmågan vid olyckor.  

VSR har även under 2022 märkt av en viss påverkan av Covid-19 när det gäller genomförandet 
av det förebyggande arbetet. Dock ser VSR en betydande ökning jämfört med tidigare period.  

Vi bedömer att målet är delvist uppfyllt. Redovisning sker i följande två tabeller: 
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6. Verksamhetsmål  Status 
Vid 100 procent av alla olyckor ska första enhet vara framme inom den tid som 
anges i handlingsprogrammets förmågekarta. 

 
 

Åtgärder  
VSR ser över placering av stationer, bemanning, utrustning, fordon samt 
befintliga avtal med andra räddningstjänster. 

 

 
VSRs samarbete med RTÖG innebär bättre hjälp vid lokalisering av larmadress. På 
ledningscentralen finns det personal som hjälper styrkorna till den aktuella adressen. SOS 
hjälper också till att lokalisera hjälpsökande via mobiltelefon.  

Vid vissa händelser är förberedelserna på stationen viktigare än tiden att komma iväg snabbt. 
Vid till exempel djurlivräddning behöver man plocka fram utrustning som inte finns på 
brandbilarna.  

Resultatet för perioden blev 100 %.  Vid två skogsbränder var det besvärligt att hitta fram till 
själva brandplatsen. 

Vi bedömer att målet är uppfyllt då antal avvikelser är noll. Redovisning sker i följande tabell: 

 

                                     . 
 
 

 

 

 

 

 

 

                    Målvärdet för 2022 är 0  
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7. Verksamhetsmål  Status 
Vid 60 procent av alla olyckor som uppfyller kriterierna för räddningstjänst enligt 
LSO ska en första insats ske av enskilda. 

 
 

Åtgärder  
Personalen ska bli bättre på att rapportera in enskildas insatser vid olyckor.  

 
Periodens resultat blev 40 %. För att öka utfallet fortsätter vi att påminna personalen om vikten 
av att undersöka detta vid insatser och dokumentera uppgifterna i händelserapporterna. VSR 
skall fortsätta utbilda medborgare så dessa känner sig trygga och kan göra en första insats vid 
olyckor. 

Vi bedömer att målet ej är uppfyllt då vi ej når målvärdet på 60 %.  

Redovisning sker i följande tabell: 
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Händelser av väsentlig betydelse 
Funktion förebyggande 

Förbundets huvuduppgift är att arbeta förebyggande och stödja den enskilde så att denne kan 
ta sitt ansvar för att eliminera, förhindra och begränsa olyckor!  

Viktiga händelser under året 

Funktionen har arbetat på bra med det förebyggande arbetet och som nyckeltalen visar så är det 
fortfarande många bygglovsremisser som VSR är involverade i. Remisserna varierar från 
enklare till mer komplicerade. Processen vid en mer komplicerad bygglovsremiss kan ta mycket 
tid för funktionen, men det är här det förebyggande arbetet ger effekt på lång sikt. 

VSR ingår numer i Räddsam-E (Östergötland) utryckningsorganisation. Detta har medfört att 
VSRs förebyggande avdelning har blivit inbjudna till att vara en del av Räddsam-Es 
förebyggande arbete. I maj deltog funktionschef förebyggande på ett första chefsmöte i 
Linköping. Där diskuterades bland annat hur det förebyggande arbetet kan utvecklas. Mötet 
resulterade bland annat i att ett förebyggande seminarium anordnades i Motala i oktober. Dit 
var samtliga medarbetare på de olika förebyggande avdelningarna Räddsam-E inbjudna och 
VSR representerades av två medarbetare. Det blev en mycket bra heldag med många bra 
föreläsningar och givande diskussioner.  

I juni gjorde VSR en camping-turné till Vingåkers och Katrineholms kommuners större 
campinganläggningar. VSR informerade campinggästerna om bland annat gasolhantering, 
vikten av att hålla rätt avstånd vid uppställning mellan de olika ekipagen och delade ut 
broschyrer om brandsäkerhet vid camping. VSR anser att det var bra ordning och reda på 
kommunernas campinganläggningar och att det var ett bra förebyggande besök av VSR. 

Det stora arbetet för funktionen under 2022 har varit att ställa om till MSBFS 2021:8 föreskrifter 
och allmänna råd om hur kommunen ska planera och utföra sin tillsyn enligt lagen (2033:778) 
om skydd mot olyckor som började gälla 1 juli 2022. Den säger ”Kommunens planering av 
tillsynen av byggnader och anläggningar, var den ska ske och hur ofta, ska göras med 
utgångspunkt i riskerna vid en brand eller annan olycka och med beaktande av om tillsyn är en 
effektiv förebyggande åtgärd”. VSR fick inventera hela tillsynsregistret och rensa bort och 
lägga till byggnader/anläggningar för att följa föreskriften. 

Precis innan årsskiftet släppte MSB en ny version av handboken Kommunal tillsyn enligt lagen 
(2003:778) om skydd mot olyckor, kopplat till den nya föreskriften. VSR har tidigare tagit del 
av remissutgåvan av denna handbok och ett arbete har påbörjats för att anpassa VSRs 
ärendehantering till rekommendationerna från denna.  

Arbete med att ta fram en ny översiktsplan (ÖP år 2050) för Katrineholm har fortsatt och VSR 
har i det arbetet tagit fram underlag för att skydda människor och samhället från såväl olyckor 
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som verkningar av stridshandlingar. När tidshorisonten är lång behöver även naturolyckor 
orsakade av ett förändrat klimat beaktas varför VSR deltog vid MSBs webbseminarium Spela 
domino med klimatet. Flera remisser om nya detaljplaner i kommunerna har inkommit till VSR. 
Detta är samhällsplanering på lång sikt och ett viktigt arbete då det är planering för bland annat 
nya bostads- och industriområden i kommunerna. 

Utfall och framåtsyftande planering/omvärldsbevakning 

VSR samarbetar med Vingåkers och Katrineholms kommuners andra förvaltningar samt andra 
myndigheter i ärenden såsom detaljplanering, bygglov, serveringstillstånd med mera.  

VSR har besvarat 173 stycken remisser från kommunerna och andra myndigheter. 115 stycken 
gällde bygglovsärenden där VSR yttrar sig främst om brandskyddet är rätt projekterat och 31 
stycken var remisser från andra myndigheter. Resterande 27 gällde bland annat planärenden 
och serveringstillstånd.  

Sakkunnigutlåtanden begärs in av polisen vid olika typer av bränder. Utlåtandet ska belysa vad 
som hade hänt om räddningstjänsten inte kommit och släckt branden. VSR har upprättat sex 
stycken sakkunnigutlåtanden under det gångna året.  

Funktionens nyckeltal används för att mäta och följa upp de uppsatta målen. Samtliga nyckeltal 
styrs av andra aktörer, förutom de nyckeltal som avser behovs- och tidsbestämda tillsyner. 

Tillsyn (T1) Katrineholm Vingåker Summa utfall 
2022 

Utfall 2022 
(målvärde 

2022) 
Seveso tillsyn 0 1 1  

 
59 (75) 

LSO tillsyn 31 15 46 
LBE tillsyn 1 0 1 
Samplanerad 
tillsyn 

8 3 11 

Annan tillsyn 0 0 0 
 

Tillstånd Summa utfall 2022 

Tillstånd Explosiv vara 3 
Tillstånd Brandfarlig vara 10 
Brandfarlig/explosiv övrigt 9 
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Nyckeltal funktion förebyggande Summa utfall 
2022 

Målvärde  
2022 

Antal tillsyner (T1) 59 75 
   
Antal rådgivningar gällande LSO/LBE (T2) 127 240 
   
Antal rådgivningar gällande sotning (T3) 69 50 
   
Antal samråd, myndigheter/aktörer (T4) 138 150 
   
Antal inkomna remisser (T5) 88 65 
   
Föreläggande och dispenser, sotning (T6) 33 (27+6) 25 
   
Sakkunnigutlåtande 6 6 
   
Summa samtliga ärenden 520 611 

 
Behovet av utförda tillsyner bedömdes till cirka 75 stycken och utfallet blev 59. Målet är således 
inte uppnått. 

Brandskyddskontroll (BSK) är en viktig myndighetsutövning för att förebygga bränder i 
eldstäder med tillhörande rökkanaler. Antal sotningsförelägganden efter utförd BSK fortsätter 
att minska, vilket är en positiv utveckling. Målet var satt till 25 och utfallet blev 27.  

Under året har medarbetare från funktionen fortsatt att delta vid möten i MSBs expertgrupp 
LBE, Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. I denna grupp har arbetet detta 
år fokuserat på kommande nya föreskrifter gällande hantering av brandfarlig vätska.  

I augusti förra året skedde en förändring av LBE som skärper kraven kring kontroll på explosiva 
varor i syfte att hindra att såna varor hamnar i fel händer. VSR ser nu att en av effekterna av 
förändringen är att handläggningstiden är längre från inkommen ansökan till utfärdat tillstånd. 
Vad effekten blir av att tillsynsmyndigheten ska ta en större roll i det brottsförebyggande arbetet 
kring explosiver får framtiden utvisa. 
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Under en tillsyn hittades en utrymningsväg på en skola som inte alls går att använda.  
Foto: VSR. 

 

 

Vid en annan tillsyn kunde VSR konstatera att truckladdningsplatsen var exemplariskt,  
rent och snyggt. Foto: VSR.
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Funktion räddning 

Viktiga händelser under året 

Funktionen har genomfört ett projekt gällande säker tillgång på släckvatten vid insats samt 
eftersläckning/bevakning utanför brandpostnätet. Tidigare har motorspruta nyttjats för att fylla 
bilarna från vattendrag. Detta tar mycket tid i anspråk då det kräver farbar väg ned till 
vattendraget samt oftast kräver två personer för angöring av motorsprutan. Med lättare pumpar 
placerade på våra fordon kan chauffören på fordonet ensam fylla bilen på en betydligt snabbare 
tid.  

Samverkan med RTÖG gällande högre ledning är nu inne på sitt fjärde år. Detta samarbete har 
ökat verksamhetens effektivitet och kvalitet samt uppnått en ökad trygghet och säkerhet för 
medlemskommunernas invånare. Samarbetet innebär också att VSR uppfyller de nya 
förskrifterna gällande ledning av kommunal räddningstjänst. Föreskriften träde i kraft 2022-01-
01.  

Civil Insats Person (CIP) konceptet gällande områden där räddningsstyrkorna i förbundet har 
lång framkörningstid fortsätter att bidra till en snabbare hjälp till våra kommunmedborgare. CIP 
har larmats ut vid 28 (33) tillfällen. Utbildning av samtliga områden har genomförts.  

Utfall och framåtsyftande planering/omvärldsbevakning 

Larmen I Väntan På Ambulans (IVPA), har ökat marginellt från föregående period 31 (29), 
suicidlarmen har en positiv minskning under perioden 15 (20 stycken). Trafikolyckorna 
fortsätter att ligga på en hög nivå, 128 stycken (127 stycken). Larm om brand i byggnad har 
minskat med 17 stycken från 83 stycken till 66. Brand ej i byggnad 85 stycken (50 stycken). 
VSR kommer att fortsätta det förebyggande arbetet kring trafiksäkerhet genom att bland annat 
genomföra trafiksäkerhetsutbildningar. VSR har generellt ett högre antal trafikolyckor i 
förhållande till folkmängden än både riket och länet.  Minskningen gällande brand i byggnad 
är positiv. VSR återupptog verksamheten med hembesök under 2022. Hembesöken kommer att 
fortsätta under 2023.  

Under 2023 kommer funktionen att prioritera arbetet med planering och uppbyggnad av 
räddningstjänst under höjd beredskap. Vidare kommer funktionen utveckla det skadeplatsnära 
ledningsfunktionerna. Detta arbete kommer att ske tillsammans med de räddningstjänster som 
ingår i det gemensamma ledningssystemet. VSR kommer också att fortsätta utveckla 
samarbetet med RSÖS som nämns under verksamhetsmål fyra.  
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Övningstid  Övad tid 2022,  

antal timmar 
Övad tid 2021,  
antal timmar 

Heltidsstyrkan 2 286 2 510 
RIB 1 772  2 357  
Summa 4 058 4 867 

 
 
 
Station Antal larm 2022 Antal larm 2021 
Katrineholm 482 490 
Vingåker 130 114 
Julita 35 40 
Björkvik 30 20 
Högsjö 20 15 
Summa 697 679 

                       

             Övar brandförlopp.   Foto, VSR                                            Övar skyddsjordning vid järnvägsolyckor.  Foto, VSR 
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Intressanta räddningsinsatser 

2022-08-13: Brand i byggnad Linds gård. Brand i flera ladugårdsbyggnader samt kontor. Detta 
är periodens största insats och vi höll räddningstjänst i två dygn ungefär innan den avslutades. 
Vid framkomst konstateras brand i ladugård/bryggeri med hög spridningsrisk till ytterligare 
byggnader. Förstärkningar begärs från Vingåker, Flen, Norrköping och Katrineholm RiB. 
Branden sprider sig till ytterligare byggnader. Branden är för kraftig och resurserna initialt för 
få för att det ska finnas någon chans att förhindra detta. Däremot så räddas en stor lada från 
lågorna. Även helikoptrar begärs för vattenbombning i syfte att minska strålningsvärmen och 
komma närmre. Detta fungerar bra och dom jobbar på och släpper vatten några timmar. Det ska 
även nämnas att det låg en gasoltank nedgrävd väldigt nära de branddrabbade byggnaderna. 
Denna påverkades ej som tur var. Dag två så konstateras det att vi fått brandspridning till nio 
spannmålsfack och en silo. Vi inriktar oss på att släcka silobranden med skärsläckare och även 
släckning ovanifrån och från luckor på silon. Detta lyckas bra. Spannmålsfacken går ej att 
släcka utan dom får rivas under dag tre. En stor insats där vår organisation sattes rejält på prov 
på grund av den kraftiga branden och det varma vädret. Man kan konstatera att vårt samarbete 
med närliggande räddningstjänster fungerar bra. 

 

    

Foto, VSR 
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2022-11-24: Brand i affär Tempo Valla, Storgatan. Internt brandlarm kopplat till sos och vidare 
till Securitas gjorde att vi fick larm tidigt. En personal rings in när ägaren av butiken får larmet. 
Personalen kom med nycklar och kunde konstatera att brand och rökspridning pågår utan att 
kunna påverka själva. Vid vår framkomst kunde vi snabbt konstatera att hela fastigheten var 
rökfylld men oklart var det brann. Vi fick tidigt veta att rök kom upp från taket genom en 
ventilationshuv så vi anade att branden var i närheten av ventilationshuven. 

Vi startade rökdykning för att lokalisera och släcka branden. Branden släcktes relativt enkelt 
invändigt. Samtidigt användes stegbil för att kontrollera taket. Värmestegring pågick på taket 
vilket gjorde att dimspik sattes in för att därefter utföra håltagning. Konstruktionsbrand fanns 
mellan plåttak och ventilationshuv som stod på en träkonstruktion som vi blev tvungna att 
lämpa bort. Vi fick även ta upp ytterligare hål för att säkerställa att det inte spridit sig vidare i 
taket, vilket det delvis gjort genom att cellplast smält. Avslutningsvis arbetade vi med restvärde 
räddning för att få bort vatten och sot. Ägaren var mycket nöjd med VSRs arbete och tackade 
VSR i lokaltidningen. 

                                      
 

       
 
Foto, VSR 
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Funktion verksamhetsstöd 

Viktiga händelser under året 

Under början av året påverkades funktion verksamhetsstöd fortsatt av den pågående pandemin, 
främst gällande utbildningsverksamheten. Från våren och resten av året har dock efterfrågan på 
utbildningar samt Fixar-tjänsten ökat. Efterfrågan på utbildningar har varit väldigt stor då 
många verksamheter behöver ta ifatt det dom missat under pandemin. Den stora utmaningen 
under hösten har varit att kunna genomföra de utbildningar som efterfrågas då vi inte har 
obegränsat med instruktörer. Det finns dock en stor vilja hos personalen och alla gör verkligen 
sitt bästa för att vi ska kunna möta efterfrågan. 

Funktionschef för verksamhetsstöd är ansvarig för arbetet med förbundets 
informationssäkerhetsarbete. Det är ett uppdrag som kräver tid och gott samarbete med övriga 
medarbetare. Arbetet går enligt plan och målet är att informationssäkerhet ska bli en integrerad 
del i det löpande arbetet för samtlig personal och att det inte betraktas som en separat uppgift 
som vi arbetar med under en begränsad tid och sen anser är klart.   

Utfall och framåtsyftande planering/omvärldsbevakning  

Det löpande arbetet för funktionen har fungerat bra under året. Budgetförutsättningarna för 
2023 beslutades på medlemssamrådet i april och funktionschef för verksamhetsstöd har 
tillsammans med övriga chefer tagit fram ett budgetförslag för 2023 som beslutades i 
september. Det som varit en stor osäkerhet är hyresökning för brandstationen på Bievägen då 
hyresavtalet säger att den ska räknas upp med KPI för oktober. Där har vi dock kommit överens 
med KFAB om att fördela denna ökning över tre år istället och hyresökningen för 2023 har 
avtalats till 4,5 %.  

Utbildningsverksamheten är i full gång igen, vilket är väldigt positivt. Det märks att många 
verksamheter har väntat på att ta ifatt förlorade utbildningstillfällen och vår administratör har 
fullt upp att hitta lokaler och instruktörer. Vingåkers kommun har tagit fram en flerårsplan för 
utbildningar vilket förhoppningsvis kommer leda till att det blir lättare att planera då vi vet hur 
många tillfällen av respektive utbildning som ska planeras per år. Vi har genomfört ett stort 
antal utbildningar i Vingåker enligt denna plan och vi hoppas att samma upplägg kan anammas 
även av Katrineholms kommun.  

Rutiner och arbetssätt har fungerat väl under 2022 och följs upp i internkontrollen för 2022. 
Funktionen granskar sitt eget arbete löpande genom stickprov i redovisningen. 
Kontrollmomenten dokumenteras och följs upp för att undvika att samma fel görs igen. 
Upptäckta fel rättas i redovisningen av ekonom och återkopplas vid behov till berörd person så 
att det blir rätt framöver.  
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Extern utbildning/information 

Viktiga händelser under året 

I år har vi genomfört skolutbildning för alla förskoleklasser och åk 5 i både Katrineholms och 
Vingåkers kommuner, vilket vi inte kunnat genomföra på två år på grund av pandemin. Vi har 
också haft föreläsning för alla sjuor om ”Upp i rök” där vi utbildar elever så att de blir medvetna 
om risker och konsekvenser av bränder och anlagd brand i skolor.  

Under våren 2022 hade vi utrymningsövningar för all personal på nybyggda Dufvegården så att 
all personal vet hur de ska agera om olyckan skulle vara framme och det skulle börja brinna. 
Vingåkers kommun har tagit fram en utbildningsplan för samtlig personal och det har inneburit 
att VSR har genomfört ett stort antal utbildningar i Vingåker, vilket är mycket positivt. Dessa 
utbildningar genomförs på plats i Vingåker och den mån det går med instruktör från Vingåker.    

Trafiksäkerhetsutbildningen för åk 9 som vi startade förra året och som blev väldigt uppskattad 
genomfördes för alla åk 9 i Katrineholm och Vingåker under hösten. Vi har även startat upp 
Flammys brandskola igen. Flammys brandskola riktar sig till elever som går i grundskolan i åk 
2 och barnen får genom Flammys brandsyn lära sig om brand. Lektionerna om brand sker i 
klassrummen där lärarna följer en färdig handledning och eleverna kan även få besök av oss 
brandmän där vi berättar om vårt yrke. 

Under våren har VSR utbildat ytterligare två instruktörer i barn-HLR, vilket är väldigt bra nu 
när efterfrågan ökar. Under hösten utbildade vi även ytterligare sju personer till HLR-
instruktörer då efterfrågan på dessa utbildningar är väldigt hög.  

Grundläggande brandskyddsutbildning (GBU) har genomförts för personalen på flera av 
kommunernas verksamheter, framförallt i Vingåkers kommun har ett stort antal GBU 
genomförts. 

Utfall och framåtsyftande planering/omvärldsbevakning 

Vi ser en ökad efterfrågan på framförallt HLR-utbildningar. Vi kommer att fortsätta arbeta för 
att även Katrineholms kommun ska ta fram en mer strukturerad utbildningsplan vilket skulle 
underlätta vår planering. I dagsläget har vi ingen instruktör anställd utan vi använder många 
olika instruktörer. Om efterfrågan fortsätter att öka kan det bli aktuellt att se över den saken och 
anställa en instruktör men tills vidare fortsätter på samma sätt som idag. Utbildningssidan är en 
viktig del i det förebyggande arbetet, vilket även är vårt huvudsakliga uppdrag.  
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Fixar-tjänsten 

Fixar-tjänstens besök har börjat återgå till samma nivå som tidigare men framförallt i Vingåker 
är inte efterfrågan alls i samma nivå som innan pandemin. Nu arbetar vi för att få fler invånare 
att boka in besök igen. Han har deltagit vid en träff för anhöriga på Sävstagården i Vingåker 
där han fick möjlighet att berätta lite om vad han kan hjälpa till med. Vi har även försökt att 
marknadsföra tjänsten på Facebook, samt bett medlemskommunerna att lyfta fram Fixar-
tjänsten på sina respektive hemsidor. Vi har även valt att medverka i en broschyr som PRO 
Sörmland tagit fram där vi har en annons på sista 
sidan. Den finns att läsa digitalt här PRO 
Södermanland (sebroschyr.se).                   

Utan ett säkerställt statistiskt underlag så kan vi 
ändå säga att det till största delen är kvinnor som 
nyttjar denna tjänst idag, så en utmaning för 
framtiden är att även få fler män att nyttja Fixar-
tjänsten.          

                                                                                                        Så här kan det se ut när Fixar-tjänsten hjälper till. Foto, VSR.  

 

Fixartjänst Vingåker (föregående år) Katrineholm (föregående 
år) 

Besök 47 (36) 403 (365) 
Informationsträffar 1 (0) 0 (0) 

 

Månad  Antal besök 2022 Antal besök 2021 
Januari  38 23 
Februari  42 25 
Mars  42 23 
April  38 34 
Maj  37 35 
Juni  43 26 
Juli  0 3 
Augusti  35 39 
September  38 41 
Oktober  36 56 
November  70 65 
December  31 31 
Totalt:  450 401 

 

  

https://www.sebroschyr.se/PRO_Sodermanland/WebView/
https://www.sebroschyr.se/PRO_Sodermanland/WebView/
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Servicegruppen 

Servicegruppen kan äntligen jobba på som vanligt igen med de arbetsuppgifter som man hade 
innan pandemin satte stopp för det mesta. Dom städar, klipper gräs, fixar fika vid utbildningar 
och hämtar och lämnar saker på ytterstationerna. Servicegruppen är en uppskattad resurs hos 
VSR och vi är glada att dom är tillbaka på riktigt. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagare i vår duktiga servicegrupp. Foto, VSR  
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God ekonomisk hushållning och ekonomisk 
ställning 

Ekonomisk redovisning  

Årets utfall för Västra Sörmlands Räddningstjänst är -804, budgeterat resultat + 4 tkr.  
Årets intäkter visar -74 tkr. Årets kostnader visar -734 tkr.  

Avvikelser i den ekonomiska redovisningen 

Intäkterna visar ett negativt resultat mot budget om -74 tkr och främst är det intäkter för extern 
utbildning och tillsyner som avviker från budget. Extern utbildning visar -501 tkr mot budget, 
vilket beror på att utbildningsverksamheten var helt nedstängd under stora delar av 2021 och 
början av 2022 och det har varit en process att få igång verksamheten fullt ut igen. Utfall för 
tillsyns- och tillståndsverksamheten visar -228 tkr. Även det förklaras delvis av att pandemin 
satt stopp för besök i externa lokaler och verksamheter fram till våren 2022. I övrigt mindre 
avvikelser till det positiva hållet på flera poster, bland annat försäljning av verksamhet till 
RTÖG i form av VRC som visar +112 tkr, denna post motsvaras dock av samma 
personalkostnad på kostnadssidan.  

Årets totala personalkostnader visar ett underskott på -664 tkr, underskottet beror på att 
kostnaden för pensioner är högre än budgeterat. Personalkostnader för arbetad tid ligger inom 
budget. Även kostnad för uthyrning av personal, VRC, finns med i denna post men motsvaras 
av samma intäkter som beskrivs i avsnittet ovan.  

Årets kostnader för pensioner blev högre än budgeterat, -1 111 tkr utifrån den senaste prognosen 
från KPA, inräknat ränte- och basbeloppsuppräkning.  

I övrigt inga större avvikelser för verksamhetens kostnader. Avskrivningar visar + 326 tkr vilket 
beror på att planerade större investeringar blivit försenade på grund av världsläget. Samtliga 
ansvar ligger inom eller nära budget för driftkostnader. Det som sticker ut är ett större 
underskott för drivmedel. Där har beslut tagits att övergå till vanlig diesel som är billigare än 
HVO.  

Verksamhetens intäkter

Verksamhetens externa intäkter redovisas i procent vilket framgår av diagrammet nedan. 

 
 Kommun- 

bidrag 
Extern 
utbildning 

Automat-
larm 

Tillsyn + 
tillstånd 

Fixar- 
tjänsten 

Övrigt Avtal 
Högsjö 

2022 90,4% 1,9 % 3,4 % 0,4 % 0,7 % 2,4 % 0,8 % 
2021 91,4% 0,9 % 2,9 % 0,2 % 0,7 % 3,1 % 0,8 % 
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Verksamhetens kostnader 

Verksamhetens kostnader redovisas i procent vilket framgår av tabellen nedan.

 
 Personal Pensions-

kostnader 
Material Hyror Tjänster Av-

skrivningar 
Övrigt 

2022 59,0 % 5,3 % 10,5 % 13,4 % 4,5 % 5,7 % 1,6 % 
2021 60,3 % 5,6 % 9,5 % 13,2 % 4,2 % 5,8 % 1,4 % 

 

Föregående års resultat 

Av de öronmärkta medlen från tidigare återstod 1 498 tkr 2018-12-31. Återstående medel 
öronmärktes för eventuella underskott i samband med kommande pensionsberäkningar, enligt 
direktionsbeslut fattat i december 2018, övriga projekt avslutades i samband med det beslutet. 
2019 och 2020 års överskott öronmärktes även det för framtida underskott i samband med 
kommande pensionsberäkningar. Under 2021 förbrukades 658 tkr av dessa medel. Totalt 
öronmärkta medel för pensionskostnader uppgår till 4 637 tkr. 

Årets resultat 

Årets resultat enligt resultaträkningen visar ett underskott på -804 tkr jämfört med det 
budgeterade resultatet på +4 tkr. Årets justerade resultat är 0 kr.  
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Balanskravsresultat 
Årets resultat enligt resultaträkningen                                 -804 tkr 
Samtliga realisationsvinster                                                        -0 
Realisationsvinster/förluster enligt undantagsmöjlighet           0 
Orealiserade vinster/förluster i värdepapper                              0 
Återföring av orealiserade vinster/förluster i värdepapper       0 
Årets resultat efter balanskravsjusteringar                         -804 tkr 
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv                    0 
Användning av medel till resultatutjämningsreserv                   0 
Balanskravsresultat                                                                 -804 tkr 
Ianspråkstagande av öronmärkta projektmedel                           804 
Justerat resultat                                                                            0 tkr    
 

VSR uppfyller balanskravet i och med att årets justerade resultat ger ett resultat på 0 kr. Det 
finns inget underskott från tidigare år att återställa.  

Förra årets underskott kommer inte att återställas med hänvisning till synnerliga skäl i form av 
minskade intäkter på grund av Covid-19.  

Likviditet 

Förbundet hade 2022-01-01, 6 825 tkr i bankmedel och vid periodens slut 6 814 tkr.

Soliditet 

Det egna kapitalet är positivt med 8 697 tkr, inklusive årets resultat, de totala tillgångarna är  
35 470 tkr. Soliditeten är således 24,5 %. 
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Väsentliga personalförhållanden 

Personalkostnader 

Personalen är VSRs största tillgång och utgör också den största kostnaden. Personalkostnaderna 
står för 59,0 % (60,3 %) av förbundets totala kostnader under 2022.  

Kompetensförsörjning 

Antalet anställda vid VSR var vid årets slut 83, varav 32 heltid och 51 RiB. Under året har sju 
personer anställts och fem person slutat. 

Personal som slutat under 2022 
 

Kenneth Svahn Frivillig Brandman 
Alexander Marklund RiB Brandman 
Filip Strindberg RiB Brandman 
Håkan Fält RiB Brandman 
Per Bertilsson RiB Brandman 
  

 

Personal som anställts under 2022 
 

Anders Karlsson RiB Brandman 
Oscar Carlsson RiB Brandman 
Martin Lundberg RiB Brandman 
Thomas Allard RiB Brandman 
Nils Sundblad RiB Brandman 
Oscar Havorgård RiB Brandman 
Rasmus Hultin RiB Brandman 
  

 
 

Arbetsmiljöarbete 

Ett led i VSRs strävan att medarbetarna ska må bra är satsningen på friskvård. VSR har ett 
utvecklat friskvårdsarbete med bland annat gymutrustning och löpband på samtliga stationer, 
dessutom erbjuds alla anställda på ytterstationer att träna på gymmet på brandstationen i 
Katrineholm. Alla heltidsanställda (ej RiB-personal) är berättigade ett friskvårdsbidrag om 
maximalt tusen kronor per år. Vad det kan användas till regleras av skatteverket.  

Rehabilitering 

Rehabiliteringsutredning görs efter fyra veckors sammanhängande frånvaro, samt vid 
upprepade frånvarotillfällen med korttidsfrånvaro eller om personen själv begär det. 
Rehabiliteringskostnaden under 2022 uppgick till 0 kr (1 500 kr). 
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Företagshälsovård 

Förbundets företagshälsovård sköts av Räddningshälsan. Kostnaden för hälsoundersökningar 
uppgick under 2022 till 135 tkr (124 tkr) och arbets-EKG till 42 tkr (63 tkr). 

Jämställdhetsarbete 

VSR har blivit en mer aktiv medlem i Nätverket jämställd räddningstjänst (NJR). NJR verkar 
för en jämställd räddningstjänst med en inkluderande arbetsplatskultur där alla kan trivas, känna 
sig trygga och välkomna. Nätverket genomför flera träffar/utbildningar per år.  

Lönepolicy 

VSR tillämpar individuell lönesättning för all heltidsanställd personal. Räddningspersonal i   
beredskap har inte individuell lönesättning. Underlag för lönesättning och lönesamtal finns i 
organisationens policydokument och handlingsplaner. Ett förtydligande dokument till hjälp för 
organisationens chefer har arbetats fram under året. Lönekriterier har uppdaterats med den nya 
värdegrunden som utgångspunkt. Verksamhetsplanering sker med hjälp av årshjul.  

Kostnad för pensioner 

För 2022 minskade kostnaden med 81  tkr jämfört med föregående år men det är en fortsatt hög 
kostnad och prognosen säger att åren 2023 och 2024 kommer att vara minst lika kostsamma.  

Pensionskostnader 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 
Pensionsutbetalningar 660 650 601 
Avgiftsbestämd ÅP 1 013 913 980 
Avsättning framtida utbetalningar 729 1 057 -777 
Löneskatt 679 695 293 
Framtida värdesäkring (ränte- och 
basbeloppsuppräkning) 

397 244 404 

 Summa 3 478 3 559 1 501 
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Pensionsförpliktelser

För intjänade pensioner före förbundets bildande ansvarar respektive medlemskommun. VSR 
har inga pensionsförpliktelser för förtroendevalda och har inte heller haft anställda med 
visstidsförordnande enligt det tidigare pensionsavtalet PA-KL. 

 
Avsättningar för pensioner 2022 2021 
Ingående avsättning inklusive löneskatt 19 700 18 084 
Pensionsutbetalningar -660 -650 
Nyintjänad pension 2 600 1 294 
Ränte- och basbeloppsuppräkning 397 243 
Ändrat livslängdsantagande, RIPS 21  407 
Övrig post -1 211 6 
Förändring av löneskatt 274 316 
Utgående avsättning 21 100 19 700 
Återlånade medel 21 100 19 700 

Kompetensutveckling 

Flera anställda har genomgått kompetensutveckling under året i syfte att stärka professionen. 
Varje person har en personlig utvecklingsplan som uppdateras vid de årliga 
medarbetarsamtalen. Utvecklingen kan vara allt från externa utbildningar, interna utbildningar 
till coachning och vägledning i vardagen.  

Tre personer har läst utbildningen för Räddningspersonal i Beredskap, RiB. 

En person har genomfört utbildningen oexploderad ammunition. 

Sex personer har genomfört utbildningen uppstart brand. 

Kostnaderna för kompetensutveckling uppgår till 239 tkr (101 tkr) under 2022. Budget 2022 
för kompetensutveckling var 483 tkr.  

Sjukfrånvaro 

En verksamhet med 3-5 % sjukfrånvaro räknas som låg sjukfrånvaro. I 
rehabiliteringsutredningarna utreds om sjukskrivningar kan ha påverkats av arbetsmiljön. En 
sammanfattning från VSRs företagshälsovård var följande: Enligt systematiska 
arbetsmiljösystemet (SAMS) framkommer inga avvikelser för verksamheten som helhet eller vid 
de enskilda stationerna. 
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Sjukfrånvaro Heltid RiB 

<29 år dagar, % 0 (0) 
0 (0) 

1 (1) 
0,2 (0,2) 

30-49 år dagar, % 112 (66) 
2,2 (1,2) 

23 (14) 
0,9 (0,6) 

50 <dagar, % 148 (47) 
4,32 (1,6) 

26 (29) 
1,3(1,5) 

Totalt dagar, % 260 (113) 
3,06 (1,3) 

30 (44) 
0,6 (0,9) 

 
Lagstiftningen säger att sjukfrånvaron ska redovisas både avseende ålderskategori och 
könsfördelning. Vi tillämpar dock undantagsregeln eftersom anställda kvinnor understiger 10. 
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Förväntad utveckling 
Under 2023 kommer VSR behöva prioritera sitt arbete gällande räddningstjänst under höjd 
beredskap. Planeringsarbetet för räddningsinsatser under höjd beredskap har i princip legat nere 
sedan tidigt 2000-tal, samtidigt som stora delar av det civila försvaret avvecklades och 
Försvarsmakten reducerades. VSR behöver tillsammans med andra myndigheter återupprätta 
ett modernt totalförsvar för att kunna hantera de utmaningar och hot som följer av det 
förändrade säkerhetspolitiska läget.  

Sabotage mot blåljusverksamhet är också ett område som VSR behöver prioritera i framtiden. 
Räddningsfordon behöver uppdateras med splitterskydd med laminering av rutor på de fordon 
som organisationen har eller köper in och som är enheter inom utryckningsverksamheten. 
Vidare bör interna rutiner vid hot om våld eller skadegörelse ses över. 
 
VSRs ekonomiska förutsättningar påverkas till största del av medlemskommunernas 
medlemsbidrag. Med tanke på den lågkonjunktur vi står inför så kommer det såklart även att 
påverka VSR och det ekonomiska läget känns osäkert. Men även våra intäkter för extern 
utbildning och tillsyner är viktiga delar ur ett ekonomiskt perspektiv och dessa har vi haft svårt 
att nå under de senaste åren. Utbildningsverksamheten är i full gång och där hoppas vi på en 
vidare positiv utveckling då vi ser en stor efterfrågan på våra utbildningar. Det förebyggande 
arbetet ska även fortsättningsvis få en stor roll inom VSR, precis som medlemskommunerna 
anger i uppdraget till VSR.  

Funktion förebyggande spår ett fortsatt högt inflöde av bygglovsärenden, remisser från 
medlemskommunerna och andra myndigheter. Samhällsplanering kommer bli ett allt viktigare 
inslag vid framtagandet av den nya översiktsplanen 2050 för Katrineholms kommun, samt när 
kommunerna planerar för nya detaljplaner. Detta för att skapa en robusthet som ska kunna klara 
av framtida kriser som till exempel el-brist, extremväder med mera. 

VSR står även inför en period med stora planerade investeringar och det är av stor vikt att 
investeringsplanen kan följas utan större förändringar för att upprätthålla en verksamhet som 
uppfyller de krav som kan ställas på en modern räddningstjänst, inte minst sett till personalens 
arbetsmiljö.   
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RESULTATRÄKNING  
 
Redovisning i tkr 
20220101–20221231 

Not Utfall 2022 
tkr 

Budget 2022 
Tkr 

Utfall 2021 
Tkr 

Utfall 2020 
Tkr 

      
Verksamhetens intäkter 3 4 438 4 511 3 838 4 902 
Verksamhetens kostnader 4,5 -43 943 -43 232 -43 073 -43 233 
Avskrivningar 6,8 -2 674 -3 000 -2 660 -2 588 
Verksamhetens nettokostnader  -42 179 -41 721 -41 895 -40 920 
      
Kommunbidrag 7 41 732 41 733 40 653 41 653 
Verksamhetens resultat  -447 12 -1 242 733 
      
Finansiella intäkter  47    
Finansiella kostnader  -404 -8 -250 -411 
Resultat efter finansiella poster  -804 4 -1 492 323 
      
Reducering av samtliga 
realisationsvinster 

 0    

Justering för realisationsvinster 
enligt undantagsmöjlighet 

 0    

Justering för 
realisationsförluster enligt 
undantagsmöjlighet 

 0    

Orealiserade förluster i 
värdepapper 

 0    

Just. för återföring av 
orealiserade förluster i 
värdepapper 

 0    

Årets resultat  -804 4 -1 492 323 
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DRIFTREDOVISNING 
Driftredovisning i tkr 
20220101–20221231 

Utfall 2022 
tkr 

Budget 
2022 
tkr 

Avvikelse 
2022 
tkr 

Utfall 
2021 
Tkr 

Intäkter     
Kommunbidrag 41 732 41 733 -1 40 653 
Extern utbildning 899 1 400 -501 396 
Automatlarm 1 588 1 480 108 1 292 
Avtal Högsjö 385 385 0 347 
Tillstånd explosiva varor 1 140 -139 48 
Tillsyn 161 250 -89 34 
Fixar-tjänsten 326 328 -2 323 
Övriga intäkter 1 078 528 549 1 398 
Finansiella intäkter  0 0  
Summa intäkter 46 170 46 244 -74 44 491 
     
Kostnader     
Driftskostnader 13 763 13 716 -47 12 810 
Personalkostnader 20 655 21 054 400 20 618 
Pensionskostnader 2 478 1 764 -714 2 549 
Arbetsgivaravgifter 7 022 6 670 -352 7 069 
Arbetsmarknadsförsäkringar 26 28 2 26 
Avskrivningar 2 674 3 000 326 2 660 
Övriga kostnader 0 0 0 0 
Finansiella kostnader* 357 8 -349 250 
Summa kostnader 46 974 46 240 -735 45 984 
     
Årets resultat -804 4 -808 -1 492 

*Inklusive ränte- och basbeloppsuppräkning för pensioner 
 
Resultat per funktion 

Resultat, tkr Utfall 2022 
tkr 

Budget 2022 
tkr 

Resultat 2022 
tkr 

Resultat 
2021 tkr 

Direktion och ledning 33 179 32 798 381 179 
Funktion verksamhetsstöd -9 219 -7 997 -1 223 -744 
Funktion räddning -24 036 -24 092 56 -815 
Funktion förebyggande -728 -706 -22 -116 
Årets resultat -804 4 -808 -1 496 
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BALANSRÄKNING 
 
Redovisning i tkr 
20220101–20221231 

Not 2022 2021 2020 

TILLGÅNGAR     
Anläggningstillgångar     

     
Materiella anläggningstillgångar 8    
Fastigheter  9 396 9 861 10 327 
Fordon  12 277 12 732 14 546 
Inventarier  3 654 2 181 2 562 
Summa anläggningstillgångar  25 327 24 774 27 435 
     
Omsättningstillgångar     
Fordringar 9 3 329 2 879 3 254 
Kassa  2 2 2 
Bank  6 812 6 823 5 321 
Summa omsättningstillgångar  10 143 9 703 8 577 
     
SUMMA TILLGÅNGAR  35 470 34 478 36 012 
     
EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 

    

Eget kapital, inkl. periodens 
resultat 

    

Eget kapital 10 9 501 10 993 10 670 
Periodens resultat  -804 - 1 492 323 
Summa eget kapital  8 697 9 501 10 993 
     
Avsättningar 12    
Pension  16 980 15 854 14 553 
Löneskatt  4 120 3 846 3 531 
Summa avsättningar  21 100 19 700 18 084 
     
Skulder     
Långfristiga skulder  0 0 0 
Kortfristiga skulder 13 5 673 5 277 6 935 
Summa skulder  5 673 5 277 6 935 
     
SUMMA EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 

 35 470 34 478 36 012 
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INVESTERINGSREDOVISNING 
VSRs tillgångar består i huvudsak av fordon och fastigheter. Under perioden har inköp av ny 
badbil påbörjats, denna investering slutförs våren 2023. Anledningen till att denna investering 
dragit ut på tiden är långa leveranstider, delvis på grund av brist på material vid tillverkning. Vi 
har även upphandlat och påbörjat inköp av en lätt lastbil. Övriga investeringar består av 
material, främst material för vattenhantering.  

 
Objekt Budget 

2022 
Utfall 
2022 

Utfall 
2021 

Utfall 
2020 

Avskriv. 
tid (år) 

Fastigheter:  0 0 0 0 30 
Fordon: 5 650 2 386 0 2 168 10/15 
Inventarier: 200 841 0 268 10 
      
Summa 5 850 3 227 0 2 436  
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KASSAFLÖDESANALYS 
Kassaflödesanalys i tkr 
20220101–20221231 

Not 2022-12-31 
Tkr 

2021-12-31 
Tkr 

2020-12-31 
Tkr 

     
Den löpande verksamheten     
Årets justerade resultat  0 -834 323 
Avsättning för pensionskostnader 11 -804 -658 0 
Justering för av- och nedskrivningar 8 2 674 2 660 2 588 
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 14 1 400 1 617 -463 
Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 

 3 270 2 785 2 447 

     
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar  -451 375 321 
Ökning/minskning av kortfristiga skulder  396 -1 659 1 918 
Kassaflöde från den löpande verksamheten  3 216 1 502 4 686 
     
Investeringsverksamheten     
Investering i materiella tillgångar  -3 227 0 -2 436 
Försäljning av materiella tillgångar  0 0 325 
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -3 227 0 -2 111 
     
Förändring skuld finansiell leasing  0 0 -289 
     
Summa kassaflöde  -11 1 502 2 286 
     
Likvida medel vid periodens början  6 825 5 323 3 037 
Likvida medel vid periodens slut  6 814 6 825 5 323 
Förändring av likvida medel  -11 1 502 2 286 
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Nothänvisningar 2022 
Not 1 Redovisningsprinciper Redovisningsprinciperna har uppdaterats från och med 2019-01-01 utifrån ny 

lagstiftning. Det har inte gett några effekter och inga justeringar har gjorts 
utifrån detta. Redovisningen i Västra Sörmlands Räddningstjänst har skett 
enligt Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning samt god 
redovisningssed, med undantag av att vi inte har dokumenterat 
redovisningssystemet. 

Leverantörsfakturor Inkomna efter årsskiftet, men hänförliga till redovisningsåret har i huvudsak 
skuldförts och belastat årets resultat. 

Löner och 
semesterersättningar 

Samt övriga förmåner har redovisats enligt kontantmetoden. 

Semesterlöneskuld Förändring av skuld inklusive sociala avgifter har kostnadsförts. 

Sociala avgifter Har bokförts i form av procentuella personalomkostnadspålägg i samband med 
löneredovisningen. 

Personalomkostnadspålägg Har interndebiterats verksamheten med 42,73 %. I detta pålägg ingår kostnader för 
pensioner. 

Utställda fakturor Efter årsskiftet, men hänförliga till redovisningsåret har i flertalet fall 
fordringsförts och tillgodogjorts årets resultat. 

Pensionsskulden Har beräknats av KPA och belastat resultatet. Pensionsåtagande före förbundets 
bildande åvilar respektive kommun enligt särskild överenskommelse. 

Inventarier Med en varaktighet på över tre år och med ett belopp på minst ett basbelopp 
klassificeras som en tillgång. Inventarier med kortare varaktighet än tre år och 
inköpsvärde mindre än ett basbelopp klassificeras som korttids-inventarier och 
kostnadsförs direkt. 

Anläggningstillgångar Upptas till anskaffningskostnaden minus eventuella investeringsbidrag, 
anslutningsavgifter, statsbidrag mm. Från och med 2014 tillämpas 
komponentavskrivning vid nya investeringar av fordon. Inför 2018 införs ett nytt 
ekonomisystem där bl.a. komponentavskrivning kan tillämpas. 

Avskrivningar Görs under en period om 5-30 år, och påbörjas månaden efter att investeringen 
tagits i bruk. 

Kommunbidrag Medlemskommunerna ska senast I april månad enas om budgetram till VSR. 
Direktionen beslutar sedan om sin detaljbudget. Kommunbidraget fördelas mellan 
medlemskommunerna utifrån befolkningsmängd I respektive kommun den 1 
november två år innan budgetåret.  

Not 2 leasing 

Samtliga hyres- och leasingavtal som är tecknade av förbundet förfaller inom tre år och 
redovisas som operationell leasing och leasingavgiften kostnadsförs linjärt över 
hyresperioden. VSR har ej uppsägningsbara leasingavtal vid bokslutsdagen 2022-12-31 
enligt: 
Förfaller inom 1 år: 0 kr 
Förfaller inom 1-5 år: 48 tkr 
Förfaller om mer än 5 år: 0 kr 

 
Not 3 Verksamhetens intäkter   

  

Belopp i tkr 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 

Avgifter o ersättningar 2 560 2 390 3 492 
Extern utbildning 899 396 614 
Övriga rörelseintäkter 979 1 052 796 
Summa  4 438 3 838 4 902 
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Not 4 Verksamhetens kostnader   
  

Belopp i tkr 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 

Personalkostnader 27 702 27 714 25 522 
Kostnader material 4 943 4 381 8 293 
Lokalhyror 6 275 6 069 6 063 
Tjänster 2 128 1 953 2 217 
Avskrivningar 2 674 2 660 2 588 
Skatter, avgifter och försäkringar 416 406 340 
Pensionskostnader 2 478 2 549 798 
Övriga kostnader 357 250 411 
Summa  46 974 45 984 46 232 

 
Not 5 Kostnad för revision 

Årets kostnader för revision uppgår till: 102 tkr. Granskning har utförts av Öhrlings 
Pricewaterhouse Coopers AB. Kostnader avser årsbokslut 2021 och grundläggande 
granskning enligt beslutad projektplan. 

 
Not 6 Avskrivningar 

Beloppen utgörs av planenliga avskrivningar med utgångspunkt från anskaffningsvärde 
och beräknad brukningstid. Avskrivningar görs över en period om 5-30 år och påbörjas 
månaden efter att investeringen tagits I bruk. Fastigheter 30 år, större utryckningsfordon 
15 år, mindre lastbilar 8 år, personbilar 5 år och övrigt 10 år. 
Inga avskrivningar görs på mark. 

 
Not 6 Kommunbidrag   

  

Belopp i tkr 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 

Vingåkers kommun, 21% 8 691 8 456 8 733 

Katrineholms kommun, 79% 33 041 32 197 32 920 

Summa  41 732 40 653 41 653 
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Not 8 Anläggningstillgångar        
Belopp i tkr Fastigheter Julita/Björkvik Övningsfält 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 
Bokfört ingående värde 2 588 12 354 14 943 14 943 14 943 
Årets anskaffningar      
Försäljning/utrangering      
Delsumma     14 943 14 943 14 943 
Ack avskrivning -1 000 -4 081 -5 082 -4 616 -4 150 
Avskrivningar -85 -381 -466 -466 -466 
Försäljning/utrangering 0 0 0 0 0 
Summa fastigheter 1 503 7 892 9 396 9 861 10 327 
            
Belopp i tkr Inventarier Fordon Övr. invent. 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 
Bokfört ingående värde inkl. leasing 30 311 5 881 36 192 36 192 34 131 
Årets anskaffningar 1 370 1 857 3 227  2 436 
Försäljning/utrangering 0 0 0   
Delsumma 

  
39 418 36 192 36 567 

Ack avskrivningar -17 578 -3 700 -21 278 -19 084 -17 012 
Avskrivningar inkl leasing -1 825 -383 -2 209 -2 195 -2 122 
Avslut leasing   0  -325 
Försäljning/utrangering 

  
0   

Summa inventarier 12 277 3 654 15 931 14 913 17 108 
Summa anläggningstillgångar   25 327 24 774 27 435 

 
Not 9 Fordringar   

  

Belopp i tkr 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 

Kundfordringar 787 381 356 
Fordran moms 481 584 1 367 

Förutbetalda kostnader 0 0 0 
Skattekonto 161 0 5 

Övriga kortfristiga fordringar 1 902 1 914 1 527 
Summa  3 329 2 879 3 254 

 
Not 10 Eget kapital   

  

Belopp i tkr 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 

Eget kapital 9 501 10 993 10 670 
Därav projektmedel avsättning 4 637 5 295 4 972 
Årets avsättning 0 0 0 
Ianspråkstagande av projektmedel under året 0 -658 0 
Summa projektmedel 4 637 4 637 4 972 
Årets resultat -804 -1 492 323 
Summa eget kapital 8 697 9 501 10 993 
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Not 11 Projektmedel  Utfall Budget 

Belopp i tkr 2022-12-31 2021-12-31 

Pensionskostnader -804 4 637 

Summa -804 4 637 

Projektmedel summa avsättning 3 833 4 637 

 
Not 12 Pensionsförpliktelser och pensionsmedel   

  

Belopp i tkr 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 
Förmånsbestämd ÅP 5 499 5 234 4 505 
Särskild avtalspension 11 481 10 620 10 048 
Ansvarsförbindelser 0 0 0 
Särskild löneskatt 4 120 3 846 3 531 
Avsatt till pensioner 21 100 19 700 18 084 
Finansiella placeringar 0 0 0 
Återlånade medel 21 100 19 700 18 084 
VSR har inga pensionsförpliktelser gentemot förtroendevalda eller haft anställda med visstidsförordnande 
enligt det tidigare pensionsavtalet PA KL. 

 
Avsättningar för pensioner enligt prognos december 2022 
  
Belopp i tkr 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 

Ingående avsättning 19 700 18 084 18 547 
Pensionsutbetalningar -660 -650 -601 
Nyintjänad pension 2 600 1 294 544 
Ränte- och basbeloppsuppräkning 397 244 404 
Ändrat livslängdsantagande i RIPS 21  407  
Förändring löneskatt 274 316 -90 
Övrigt -1 211 5 -719 
Summa avsättningar för pensioner inkl. löneskatt 21 100 19 700 18 084 
    
Aktualiseringsgrad 100% 100% 100% 
    
Specifikation avsatt till pensioner    

Särskild avtalspension 11 481 10 620 10 048 

Intjänad förmånsbestämd ålderspension 5 499 5 234 4 505 

PA-KL pensioner 0 0 0 

Summa pensioner 16 980 15 854 14 553 

Löneskatt 4 120 3 846 3 531 

Summa avsatt till pensioner 21 100 19 700 18 084 
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Not 13 Kortfristiga skulder   

  

Belopp i tkr 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 

Pensionsskuld, individuell del 889 816 888 
Löneskatt pensionsskuld, individuell del 216 198 215 
Semesterlöneskuld 1 412 1 606 1 466 
Komptidsskuld 173 158 108 
Leverantörsskuld 968 610 2 157 
Momsskuld 49 0 0 
Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter 946 894 1 034 
Sociala avgifter/källskatt 1 019 994 1 067 
Summa 5 673 5 277 6 935 

 
Not 14 Övriga ej likviditetspåverkande poster 
  
Belopp i tkr 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 

Förändring pensioner inklusive utbetalningar 1 126 1 301 -373 
Förändring löneskatt pensionsavsättning 274 316 -90 
Summa 1 400 1 617 -463 
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Begreppsförklaring 

Anläggningstillgångar: Fast och lös egendom avsedda att stadigvarande innehas i 
verksamheten. 

Avskrivningar: Planmässig värdenedsättning av anläggningstillgångar. Anskaffnings-
kostnaden fördelas till en årlig kostnad enligt en fastställd avskrivningsplan. 

Balansräkning: Visar förbundets samtliga tillgångar, skulder, avsättningar och eget kapital på 
balansdagen. 

Eget kapital: Skillnaden mellan totala tillgångar samt totala skulder och avsättningar. I det 
egna kapitalet återfinns även årets vinst eller förlust. Ju större eget kapital desto starkare 
ekonomi. 

Kortfristiga skulder: Kortfristiga lån och skulder hänförliga till den löpande verksamheten. 
Förfaller till betalning inom en ettårsperiod. 

Nettoinvesteringar: Investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag etc. 

Nettokostnader: Driftkostnader efter avdrag för driftbidrag, avgifter och ersättningar. 
Finansieras med skattemedel. 

Långfristiga skulder: Skulder som förfaller till betalning om en tidsperiod som är längre än 
ett år. 

Omsättningstillgångar: Tillgång ej avsedd för stadigvarande bruk eller innehav, såsom likvida 
medel, kortfristiga fordringar och förråd. 

Periodisering: Fördelning av kostnader och intäkter på de redovisningsperioder till vilka de 
hör. 

Resultaträkning: Visar årets samtliga externa intäkter och kostnader samt hur det egna 
kapitalet förändrats under året. 

Soliditet: Andelen eget kapital i förhållande till de totala tillgångarna, dvs. graden av egna 
finansierade tillgångar. 
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Tio år i sammanfattning 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Invånare 
(anges 31/12 året innan) 

41 645 41 765 42 237 42 415 42 821 
 

43 313 
 

43 686 
 

43 866 43 949 43 827 

Nettokostnad 
(tkr) 

28 845 30 208 33 134 34 056 33 747 35 866 36 631 40 920 41 895 42 179 

Nettokostnad/invånare  
(kr) 

687 723 784 803 788 828 837 933 953 962 

Kommunbidrag  
(tkr) 

31 367 31 979 32 914 34 015 34 627 36 517 40 655 41 653 40 653 41 732 

Externa intäkter  
(tkr) 

3 500 5 491 3 202 4 428 3 646 4 814 4 708 4 902 3 838 4 438 

Intäkter externutbildning 
(tkr) 

910 1 035 577 910 1 462 1 580 1 311 614 396 899 

Årets resultat  
(tkr)  

682 1 549 321 177 558 89 3 474 323 -1 492 -808 

Nettoinvesteringar 
(tkr) 

898 5 820 4175 4 726 311 4 930 1 299 2 111 0 3 227 

Tillgångar 31/12  
(tkr) 

26 182 30 026 32 348 34 323 36 399 39 412 34 524 36 012 34 478 35 470 

Avräkningskontot 
(tkr) 

4 150 1 931 0 0 0 0 0 0 0 0 

Summa eget kapital  
(tkr) 

5 705 7 254 6 714 6 550 7 108 7 197 10 670 10 993 9 501 8 697 

Soliditet 31/12  
(%) 

21 % 24 % 21 % 19 % 20 % 18 % 29 % 31% 28% 25% 

Personalkostnader  
(tkr) 

23 008 22 671 23 327 24 724 24 584 25 887 25 850 25 516 27 714 27 702 

Avsatt till pensioner  
(tkr) 

15 601 17 217 18 844 22 033 22 356 21 436 18 547 18 084 19 700 21 100 

Semesterlöneskuld  
(tkr) 

1 450  1685 1 723 1 567 1 484 1 514 1 515 1 466 1 606 1 412 

Antal anställda 
 

80 73 82 82 75 80 82 82 82 83 

Övertid  
(tkr) 

225 829 527 450 402 324 816 682 618 807 

Utryckningar 
(antal) 

610 614 663 765 711 748 652 637 679 697 

Nettokostnad/utryckning 
(tkr) 

47 49 50 44 47 48 56 64 62 52 

Onödiga automatlarm 
(procent av totala antalet 
larm) 

191 
(31 %) 

182 
(30 %) 

164 
(25 %) 

210 
(27 %) 

184 
(26 %) 

197 
(26 %) 

178 
(27 %) 

157 
(24%) 

185 
(27%) 

202 
(30%) 

Utbildningsvolym  
(antal personer) 

7 117 6 492 5 724 5 835 6 458 6 532 5584 2 359 1 967 4 152 
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Revisionsberättelse for är 2022

Vi, av fullm?iktige utsedda revisorer har granskat Våtstra Sönnlands Räddningsdiinsts
verksarnhet som bedrivits av direktionen under 2022.

Direktionen ansvarar för att verksarnheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och
riktlinjer samt de föreskrifter som giiller för verksamheten. De ansvarar också för att det
finns en tillräcklig intern kontroll.

Revisorernas ansvar iir att granska verksamhet, intern kontroll och riikenskaper och pröva
om verksamheten bedrivits i enlighet med direktionens uppdrag, mål och föreskrifter som
gåiller för verksamheten.

Granskningen har ufförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksam-
het, förbundsordningen och förbundets revisionsreglemente. Granskningen har genom-
förts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedöm-
ning och ansvarsprövning.

Granskningen har haft den omfattning och inriktning saffrt givit det resultat som redovisas
i bilagan " Revisoremas redogörelse" och därtillfogade bilagor. I revisorernas redogö-
relse framgår revisorernas ekonomi, förvaltning och administration.

Vi bedömer att direktionen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från eko-
nomisk synpunkt tillfredsst?illande sätt.

Vi bedömer att riikenskaperna Zir i allt väsenfligt rättvisande.

Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig.

Vi noterar att balanskravsresultatet för året inte ?ir uppfyllt. Åcets resultat balanskravsre-
sultat uppgår till -804 tkr samt att årets underskott inte kommer att återst?illas med hiin-
visning till att öronmåirkta medel kommer att nytdas för att täcka underskottet. Det finns
inga underskott från tidigare år att tiicka.
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Vi inst?immer i direktionens bedömning att ett av de två finansiella målen har uppnåtts

Vi inst?immer i direktionens att verksamhetens utfall delvis iir förenligt med de av direkt-
ionen faststiillda verksanrhetsmålen i budget 202t. Av sju mål har tre uppnåtts, två delvis
uppnåtts och två ej uppnåtts.

Revisionen har omfattat granslcring av delårsrapport2022 (bilaga 2), granskning av god
ekonomisk hushållning delår 2022 (bilaga 3), god ekonomisk hushållning (bilaga 4) samt
bokslut och årsredovisning för 2022 (bilaga 5), samt f?iffar med företrädare för direktion-
en och förvaltningsledningen.

Vi tillstyrker att respektive fullmåiktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt
de enskilda ledamöterna i densamma.

Katrineholm den 10 mars2023

Mårten Grothdrus Sören Ericsson Lars F Eriksson

Britt-Marie Lindström

Till revisionsberättelsen hör bilagorna:
Revisoremas redogörelse (nrl)
De salkunnigas rapporter i olika granskningar (nr 2-5)
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Deltagare

uÅRreN enorxERuS sverige

Srgnerof med Svenskt BsnklD

Namn returnerat från Svenskt BanklD: Bo Mårten Grothdrus

Mårten Groth6rus

BRITT-MARIE LINDSTRöM Sverig e

Signerot med Svenskt BonklD

Namn returnerat från Svenskt BanklD: BRITT-MARIE LINDSTRöM

Brift-Marie Lindström

LARS F ERIKSSON 193906041672 Sverise

Srgnerof med Syen skt BanklD

Namn returnerat från Svenskt BanklD: LARS FREDRIK ERIKSSON

Lars F Eriksson

SÖREN ERtcssoN Sverige

Signerot med Syenskt BqnklD

Namn returnerat från SvensK BanklD: Sören Eriksson

Sören Ericsson

2023-03-13 18:42:58 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

2023-03-13 15:O3:15 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

2O23-O3-1O 15:54:21 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

2O23-O3-2O O4:41:O1 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
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Revisorernas redogörel se for är 2022
Revisoremas granskningsuppdrag utgår från kommunallagen och god revisionssed. Av kommu-
nallagen framgår att revisorerna skall granska all verksamhet och därvid bedöma om verksamhet-
en sköts på ett åindamålsenligt och fran ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om råikenskap-
erna åir rättvisande och om den interna kontrollen iir tillräcklig.

Delårsrapp ort 2022 (Bilaga 2)
PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer översiktligt granskat förbundets
delårsrapport för perioden 2022-0I-Ol -2022-08-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av
revisionsplanen för år 2022. Granskningen syftartill att ge revisorerna underlag för sin skriftliga
bedömning om delårsrapporten har upprättats enligt lagens krav och god revisionssed.

Inga väsentliga awikelser i förhållande till lag och god sed har identifierats.

Grundat på den översiktliga granskning har det inte kommit fram några omst?indigheter som ger
revisorerna anledning att anse att delårsrapportens resultaträkning, balansriikning, den översikt-
liga beskrivningen av förbundets drift- och investeringsverksamhet, samt noter, inte i allt väsent-
ligt, Zir upprättad i enlighet med LKBR.

God ekonomisk hushållning delår 2022 @ilaga3)
PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer översiktligt granskat förbundets
delårsrapport för perioden 2022-01,-01 -2022-08-31. Direktionen skall formulera verlsamhets-
mässiga och finansiella mål för god ekonomisk hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan föl-
jas upp i delårsrapport och årsredovisning.

I delårsrapporten görs en avstämning mot årsprognosen avseende förbundets finansiella och verk-
samhetsmässiga mål som faststtillts i budget 2022.

Av redovisningen framgår att måluppfyllelsen för ett av två finansiella mål utvåirderas i samband
med delåret. Målet bedöms inte uppnås per helår.

Av redovisningen framgår att samtliga verksamhetsmål utviirderas i samband med delår. 3 av 7
mål uppnås per augusti. Bedömningen baseras på ett prognostiserat helårsuffall.

Rapport årsredovisning 2022 (Bilaga 4)
PwC har på uppdrag av kommunalförbundets förtroendevalda revisorer granskat kommunalför-
bundets årsredovisning för perioden2022-01-0t - 2022-12-3 1. Uppdraget ingår som en obligato-
risk del av revisionsplanen för fu 2022.
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Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om r?ikenskaperna ger en rättvisande
bild av verksamhetens resultat och ekonomiska sttillning samt om årsredovisning iir upprättad i
enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal verksarnhet.

Vid granskningen har inga väsentliga avvikelser noterats. R?ikenskaperna bedöms i allt väsentligt
vara rättvisande.

Grundat på genomförd granskning har det inte framkommit några omstiindigheter som ger reviso-
rerna anledning att anse att förvaltningsberättelsen, drifuedovisningen och investeringsredovis-
ningen inte iir upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed.

Rapport god ekonomisk hushå{lning årsbokslat2022 @ilaga 5)
Revisorerna ska enligt kommunallagen L2kap.2 $ bedöma om resultaten i årsredovisningen Zir

förenligt med de mål direktionen beslutat. Revisorernas skriftliga bedömning ska lämnas till re-
spektive medlemskommuns fullm2iktige inför behandlingen av årsredovisningen.

I årsredovisningen görs en avst?imning mot kommunens finansiella mål för god ekonomisk hus-
hållning som fastst2illts i budget för 2021. Av den framgår att I av 2 finansiella mål iir uppfyllda
samt att I av 2mäl.inte iir uppfyllda. Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrappor-
tering har det inte framkommit några omståindigheter som ger oss anledning att anse att resultatet
inte skulle val.a delvis förenligt med de finansiella mål som direktionen faststält ibtdget2022.

I årsredovisningen görs en avstänuring mot kommunalförbundets verksamhetsmål för god eko-
nomisk hushållning som fastst2illts i budget 2022. Av den framgår att3 av 7 verksamhetsmål iir
uppfyllda, att2 av 7 mål delvis åir uppfyllda samt att 2 av 7 mål inte Zir uppfyllda. Grundat på vår
granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte framkommit några omst?indigheter
som ger oss anledning att anse att resultatet inte skulle varu delvis förenligt med de verksamhets-
mål som direktionen fastståillt ibadget2022.

Balanskravsresultatet för året uppgfu till -804 tkr. Av balanskravsutredningen framgår att förbun-
det avser nyttja öronmiirkta medel och anser d?irmed inte att underskottet ska återstlillas inom tre
åLr.

Intern kontroll
Återrapportering om arbetet med intern kontrollplan har redovisats vid flera direktionssamman-
träden under året.

Triiffar med fiirvaltningen
Revisionsarbetet har förutom ovanstående redovisade granskningar även omfattat kontakter med
förbundsledningen.
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Övrigt
Vår revision har även omfattat att löpande granska och ta del av protokoll, samt genom informat-
ion hålla oss underrättade om förbundets verksamhet.

Vårt anslag för 2022 var 110 000 k. Som sakkunnigt biträde anlitas PwC.

Katrineholm den 10 mars2023

Mårten Groth6rus Sören Ericsson

Lars F Eriksson Britt-Marie Lindström
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Deltagare

mÅRreru enornEnuS Sverige

Srgnerof med Svensh BqnklD

Namn returnerat från Svenskt BanklD: Bo Mårten Groth6rus

Mårlen Groth6rus

BRITT-MARIE LINDSTRöM Sverige

Srgnerot med Syenskt BonklD

Namn returnerat från Svenskt BanklD: BRITT-MARIE LINDSTRöM

Britt-Marie Lindström

LARS F ERIKSSON 193906041672 Sverige

Signerot med Syenskt BonklD

Namn returnerat från Svenskt BanklD: LARS FREDRIK ERIKSSON

Lars F Eriksson

SöREN ERICSSON Sverige

Signerof med Syenskt BonklD

Namn returnerat från Svenskt BanklD: Sören Eriksson

Sören Ericsson

2023-03-1318:4*OA UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

2O23-O3-1O 13:28:33 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

2O23-O3-1O 15:52:36 UTC

Datum

Leveranskanat E-post

2O23-O3-2O O4:42:29 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
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Inledning
Bakgrund

Fullmäktige i respektive medlemskommun ska behandla minst en delårsrapport per år. I

samband med fullmäktiges behandling av delårsrapporten ska även revisorerna bedöma
resultatet i delårsrapporten. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande som revi-
sorerna ska lämna till fullmäktige.

Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av rä-
kenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av för-
bundets verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång.

Revisionsobjekt är direktionen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande. Vårt
ansvar är att granska delårsrapporten utifrån god sed.

Syfte och revisionsfrågor

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om de-
lårsrapporten har upprättats enligt lagens krav och god revisionssed.

lnriktning och omfattning

Granskningen av delårsrapporten omfattar:

o Översiktlig granskning av den finansiella delenl av delårsrapporten per 2022-08-31,

o Förvaltningsberättelsens innehåll,

o Driftoch investeringsredovisning

Granskningen utgår från god revisionssed för kommunal verksamhet i Sverige.

En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som
är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning
och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en
annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och om-
fattning som en revision enligt ISA har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en över-
siktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir
medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en
revision utforts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därfor
inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

1 Med den finansiella delen menar vi resultaträkning, balansräkning, noter och i förekommande
fall kassaflödesanalys och sammanställda räkenskaper.
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Den granskade delårsrapporten kommer att fastställas av direktionen 2022-09-28 och
skickas därefter över till medlemskommunernas respektive fullmäktige. Rapportens in-
nehåll har sakgranskats av funktionschef verksamhetsstöd och förbundschef.

Granskningsresultat
Lagens krav och god redovisningssed

Granskning
Vi har utfört en översiktlig granskning av utfall och ställning i delårsrapportens resultat-
räkning, balansräkning, den översiktliga beskrivningen av forbundets drift- och investe-
ringsverksamhet, samt noter för perioden 2022-01-01-2022-08-31. Det är direktionen
som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med la-
gen om kommunal bokföring och redovisning. Vårt ansvar är att uttala en slutsats grun-
dat på vår översiktliga granskning.

lnga väsentliga awikelser iförhållande till lag och god sed har identifierats

S/ufsafs

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter
som ger oss anledning att anse att delårsrapportens resultaträkning, balansräkning, den
översiktliga beskrivningen av förbundets drift- och investeringsverksamhet, samt noter,
inte i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med LKBR.

2022-10-07

Rebecka Hansson

Auktoriserad revisor

Denna rapport har upprättats av Öhdings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Västra Sörmlands Räddningstjänst enligt de villkor och under de förutsäftningar som framgår av projektplan
från den 202249-16. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar deläv och föititai sig på
hela eller delar av denna rapport.
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer översiktligt granskat för-
bundets delårsrapport för perioden 2022-01-01 -2022-08-31. Uppdraget ingår som en
obligatorisk del av revisionsplanen för är 2022.

Med utgångspunkt från ställd revisionsfråga lämnas foljande sammanfattande revision-
ella bedömning:

Revisionsfråga Bedömning

Är resultaten i delårsrap-
porten förenliga med de av
direktionen fastställda må-
len för god ekonomisk hus-
hållning, d.v.s. finns förut-
sättningar att målen kom-
mer att uppnås?

Delvis
Utifrån genomförd översiktliga gransk-
n ing av delårsrapportens återrapporte-
ring gör vi bedömningen att det pro-
gnostiserade resultatet inte är förenligt
med de finansiella mål som direkt-
ionen fastställt i budget 2022.

Utifrån genomförd översiktliga g ransk-
ning av delårsrapportens noterar vi att
utfallet per augusti delvis är förenligt
med de målsom direktionen fastställt i

budget 2022.
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Inledning
Bakgrund

Fullmäktige i respektive medlemskommun ska behandla minst en delårsrapport per år. I

samband med fullmäktiges behandling av delårsrapporten ska även revisorerna be-
döma resultatet i delårsrapporten. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande
som revisorerna ska lämna tillfullmäktige.

Direktionen skallformulera verksamhetsmässiga och finansiella målför god ekonomisk
hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och årsredovis-
ning.

Revisionsobjekt är direktionen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande.

Syfte och revisionsfrågor

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning vilken
skall biläggas delårsrapporten i samband med fullmäktiges behandling av densamma

G ra nskn in gen ska besvara följa n de revisionsfråga :

Är resuttaten i delårsrapporten förenliga med de av direktionen fastställda målen för
god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att upp-
nås?

Revisionskriterier

Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens
analyser och bedömningar. Följande kriterier används i granskningen:

o Kommunallag (KL)
. Direktionens beslut avseende god ekonomisk hushållning

Avgränsning

Granskningen av delårsrapporten omfattar:

Hur förbundet redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt med må-
len för god ekonomisk hushållning (både finansiella och verksamhetsmässiga mål).

Metod

Granskningen genomförs enligt god revisionssed för i kommunalverksamhet

Rapportens innehåll har sakgranskats av funktionschef verksamhetsstöd och förbunds-
chef.
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Granskningsresultat
God ekonomisk hushållning

lakttagelser
MåI

I delårsrapporten görs en avstämning mot årsprognosen avseende förbundets finansi-
ella och verksamhetsmässiga mål som fastställts i budget 2022.

Av redovisningen framgår att måluppfyllelsen för ett av två mål utvärderas i samband
med delåret.

Av redovisningen framgår att 3 av 7 mäl uppnås per augusti. Bedömningen baseras på

ett prognostiserat helårsutfall.

VSR ska ha ett positivt årligt re-
sultat.

Periodens resultat uppgår till -
923 tkr.

Reinvesteringar ska ske med
förbundets egna medel.

Utvärdering sker vid årets slut.

Finansiella mål Kommentarer till utfall Måluppfyllelse

Säkerställa en långsiktigt effektiv
verksamhet.

Samverkan med andra rädd-
ningstjänster har bidragit till att
flera pågående insatser inom
förbundet har kunnat lösas med
ett lyckat resultat.

Trygghetsskapande och olycks-
förebyggande verksamhet.

VSR har inte kunnat genomföra
det förebyggande arbetet på
grund av covid-19. Dock noteras
en förbättring jämfört med tidi-
gare period.

Minska antalet personer som
skadas eller omkommer i

olyckor, som föranleder rädd-
ningsinsats.

Även detta år har covid-19 på-
verkat möjligheten att nå målet
genom begränsade möjligheter
att genomföra det förebyggande
arbetet.

Öka verksamhetens effektivitet
och kvalitet genom samverkan
internt och externt.

Samverkan med RTÖG gällande
högre ledning har ökat verksam-
hetens effektivitet och kvalitet
samt resulterat ien ökad trygg-
het och säkerhet för medlems-
kommunernas invånare.

Verksamhetsmål Kommentarer till utfall Måluppfyllelse

}
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Ökad kunskap och förmåga hos
allmänheten om olycks-
förebyggande och skade-
begränsande åtgärder.

VSR har inte kunnat genomföra
det förebyggande arbetet på
grund av covid-19. Dock noteras
en förbättring jämfört med tidi-
gare period.

Vid 100 procent av alla olyckor
ska första enhet vara framme
inom den tid som anges i hand-
lingsprogrammets förmåge-
karta.

Resultatet per augusti är noll av-
vikelser.

Vid 60 procent av alla olyckor
som uppf,Tller kriterierna för
räddningstjänst enligt LSO ska
en första insats ske av enskilda.

Periodens utfall blev 38 procent.

Bedömning
Utifrån genomförd översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering gör vi
bedömningen att det prognostiserade resultatet inte är förenligt med de finansiella mål
som direktionen fastställt i budget 2022.

Utifrån genomförd översiktliga granskning av delårsrapportens noterar vi att utfallet per
augusti delvis är förenligt med de mål som direktionen fastställt i budget 2022.

I
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Rekommendationer
Granskningen föranleder inga rekommendationer

2022-10-07

Rebecka Hansson Louise Magnusson

Uppdragsledare Granskningsansvarig

Denna rapport har upprättats av Öhdings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Västra Sörmlands Räddnignstjänst enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan
från den 16 september 2022. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förli-
tar sig på hela eller delar av denna rapport.
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av kommunalförbundets förtroendevalda revisorer granskat kom-
munafförbundets årsredovisning för perioden 2022-01-01 - 2022-12-31. Uppdraget in-
går som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2022.

Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en rätt-
visande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om årsredovis-
ning är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunalverksam-
het.

Med utgångspunkt från syftet har följande områden granskats:

Område Uppfyller kraven

Förvaltni n gsberättelse Ja o
Resultaträkning Ja o

oJaBalansräkning

Kassaflödesanalys Ja o
oJaNoter

oJaDriftredovisning

oJaI nvesteri n gsredovisn in g

}
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Inledning
Bakgrund

Enligt kommunallagen 11 kap. 20 $ ska årsredovisningen lämnas över till respektive
medlemskommuns fullmäktige och förbundets revisorer snarast möjligt och senast den
15 april året efter det år som redovisningen avser.

Enligt 4 kap 3 S LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en
rättvisande bild av verksamhetens resultat och kommunalförbundets ekonomiska ställ-
ning. Revisorernas skriftliga bedömning ska lämnas till respektive medlemskommuns
fullmäktige inför behandlingen av årsredovisningen.

Direktionen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen

Syfte

Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en rätt-
visande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om årsredovis-
ning är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunalverksam-
het.

Revisionskriterier

Följande kriterier används i granskningen:

o Kommunallag (KL)
o Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)
o Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer

Avgränsning och metod

Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till
grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och för-
ändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen.

Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfaftning eller typ att
de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i

kommunalförbundet, hade påverkat dennes bedömning av kommunalförbundet. Detta
kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan olika kommunal-
förbund och verksamheter.

Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner i Sverige. Det innebär
att den varit så ingående och omfattande som god sed vid detta slag av granskning krä-
ver.

Den g ranskade årsredovisn i ngen faststä lldes av d i rektion en 2023-02- 1 5. Ra pportens
innehåll har sakgranskats av funktionschef verksamhetsstöd och förbundschef.
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Granskningsresultat
Räkenskaper
Resultaträkning

Resultaträkningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.

Vid granskningen av kommunalförbundets årsredovisning har inga väsentligal awikel-
ser noterats.

Balansräkning

Balansräkningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer

Vid granskningen av kommunalförbundets årsredovisning har inga väsentliga2 awikel-
ser noterats.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer

Noter

Noterna uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.

Bedömning

Vi bedömer att kommunalförbundets räkenskaper3 i allt väsentligt är rättvisande.

1 Fel i räkenskapema betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en
välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i kommunalförbundet, hade påverkat dennes bedömning av
kommunalförbundet. Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommunalförbund och
verksamheter.
2 Fel i räkenskapema betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ aft de, om de varit kända för en
välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i kommunalförbundet, hade påverkat dennes bedömning av
kommunalförbundet. Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommunalförbundet
och verksamheter.
3 Med räkenskaper menar kommunalförbundets resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och no-
ter.
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Förva ltn i n gsberättelse, driftredovisn i n g och investeri n gsredovis n i n g

Förva ltn i n gs be rättel se
Förvaltningsberättelsen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.

Driftredovisning

Driftredovisningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendation R14.

lnvesteringsredovisni ng

lnvesteringsredovisningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendation
R14.

Bedömning

Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss
anledning att anse att förvaltningsberättelsen, driftredovisningen och investeringsredo-
visningen inte är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed.

Annan information
Vi har tagit del av årsredovisningens övriga delar, sida 3-35.

Bedömning

Enligt vår uppfattning överensstämmer sida 3-35 i alla väsentliga avseenden med övriga
delar i årsredovisningen.

2023-03-10

Auktoriserad revisor

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Västra Sörmlands Räddningstjänst enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan-
PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av
denna rapport.
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Sammanfattning

PwC har på uppdrag av kommunalförbundets förtroendevalda revisorer granskat om
resultaten for god ekonomisk hushållning är förenliga med de mål direktionen beslutat.
Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2022.

Syftet med granskningen är att ge kommunalförbundets revisorer underlag för sin
skriftliga bedömning om resultatet är förenligt med de mål direktionen beslutat.

Med utgångspunkt från ställd revisionsfråga lämnas följande revisionella bedömning:

Är årsredovisningens resuttat förenligt med de mål direktionen beslutat avseende
god ekonomisk hushållning?

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte
skulle vara delvis förenligt med de finansiella mål som direktionen fastställt i budget
2022.

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte
skulle vara delvis förenligt med de verksamhetsmål som direktionen fastställt i budget
2022.

Direktionen lämnar ingen sammanfattande bedömning avseende den samlade
måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2022.
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Inledning
Bakgrund

Enligt kommunallagen 11 kap. 20 $ ska årsredovisningen lämnas över till respektive
medlemskommuns fullmäktige och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april
året efter det år som redovisningen avser.

Kommunalförbundet skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god
ekonomisk hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och
årsredovisning.

Revisorerna ska enligt kommunallagen 12kap.2 $ bedöma om resultaten i

årsredovisningen är forenligt med de mål direktionen beslutat. Revisorernas skriftliga
bedömning ska lämnas till respektive medlemskommuns fullmäktige inför behandlingen
av årsredovisningen.

Direktionen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen.

Syfte och revisionsfrågor

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om
resultatet är förenligt med de mål direktionen beslutat.

G ranskn i n gen ska besvara följande revisionsfrå gor:

Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål direktionen beslutat avseende
god ekonomisk hushållning?

Revisionskriterier

Följande kriterier används i granskningen:

o Kommunallag (KL)

r Fullmäktiges beslut avseende god ekonomisk hushållning

Avgränsning och metod

Granskning av kommunalforbundets måluppfyllelse har genomförts i enlighet med
Skyrevs rekommendation "RU Granskning av årsredovisning". Granskningen har skett
genom genomgång av kommunalförbundets årsredovisning.

Den g ranskade årsredovisn i n gen faststä lldes av d i rektion en 2023-02-1 5.

o

3

Rapportens innehåll har sakgranskats av funktionschef verksamhetsstöd och
förbundschef.



Granskningsresultat
God ekonomisk hushållning

Direktionen har fastställt ett måldokument för perioden 2021-2023 innehållande ett antal
finansiella mål och verksamhetsmå|.

lakttagelser

Finansiella mål

I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens finansiella målför god
ekonomisk hushållning som fastställts i budgelför 2021. Av den framgår att 1 av 2
finansiella mål är uppfyllda samt att 1 av 2 mål inte är uppfyllda.

Av årsredovisningen framgår att förbundet under året arbetat aktivt med uppföljning av
det ekonomiska utfallet. Arets utfall uppgår till -804 tkr att jämföra med ett budgeterat
utfall om 4 tkr. lntäkterna är något lägre än budget vilket förklaras av lägre intäkter från
tillsyner och utbildningar. Personalkostnaderna är högre än budgeterat vilket beror på
högre kostnader för pensioner än budgeterat.

Arets investeringar uppgår fl|3 227 tkr att jämföra med budgeterade 5 850 tkr. Under
året har inköp av en ny basbil påbörjats. lnvesteringen beräknas vara avslutad under
2023.

Balanskravsresultatet för året uppgår till -804 tkr. Av balanskravsutredningen framgår att
förbundet avser nyttja öronmärkta medel och anser därmed inte att underskottet ska
återställas inom tre år.

Mål för verksamheten

I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunalförbundets verksamhetsmålför
god ekonomisk hushållning som fastställts i budget 2022. Av den framgår att 3 av 7
verksamhetsmål är uppfyllda, aft2 av 7 mäl delvis är uppfyllda samt att 2 av 7 mål inte
är uppfyllda.

VSR ska ha ett positivt årligt
resultat.

Arets resultat uppgår till
- 804 tkr.

Reinvesteringar ska ske med
förbundets egna medel.

Arets investering har
finansierats med egna medel
och följer den
investeringsplan som finns,
dock med vissa förseningar.

Finansiella mål Uttall2022 Måluppfyllelse

Säkerställa en långsiktigt effektiv
verksamhet.

Samarbetet med andra
räddningstjänster har bidragit till
att flera pågående insatser inom
förbundet har kunnat lösas med

Verksamhetsmål Uttall2022 Måluppfyllelse
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lyckat resultat.

Trygghetsskapande och
olycksförebyggande verksamhet.

VSR har även under 2O22iviss
utsträckning påverkats av covid-
19. Dock noteras en betydande
ökning av det förebyggande
arbetet under året.

Målet har delvis uppnåtts.

Minska antalet personer som
skadas eller omkommer i

olyckor, som föranleder
räddningsinsats.

Det förebyggande arbetet har till
viss del påverkats av covid-19.
Förbundet samarbetar med
kommunerna och Trafi kverket
för en säkrare trafikmiljö iVSRs
område.

Öka verksam hetens effektivitet
och kvalitet genom samverkan
internt och externt.

Samverkan med RTÖG har ökat
verksamhetens effektivitet och
kvalitet samt medfört en ökad
trygghet och säkerhet för
medlemskommunernas
invånare.

Ökad kunskap och förmåga hos
allmänheten om olycks-
förebyggande och skade-
begränsande åtgärder.

VSR försöker ständigt att
förbättra och anpassa
utbildningar utifrån lokal och
nationell statistik. Tillsammans
med kommunerna pågår ett
arbete med en plan för
utbildningar.

Målet har delvis uppnåtts.

Vid 100 procent av alla olyckor
ska första enhet vara framme
inom den tid som anges i

handlingsprogrammets förmåge-
karta.

Samarbetet med RTOG innebär
bättre hjälp vid lokalisering av
larmadress. Utfallet for perioden
blev 100 procent.

Vid 60 procent av alla olyckor
som uppflTller kriterierna för
räddningstjänst enligt LSO ska
en första insats ske av enskilda.

Periodens utfall blev 40 procent.
Målvärdet är 60 procent.

Bedömning

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte
skulle vara delvis förenligt med de finansiella mål som direktionen fastställt i budget
2022.

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte
skulle vara delvis förenligt med de verksamhetsmål som direktionen fastställt i budget
2022.

Balanskravsresultatet för året uppgår till -804 tkr. Av balanskravsutredningen framgår att
förbundet avser nyttja öronmärkta medel och anser därmed inte att underskottet ska
återställas inom tre år.

5



Direktionen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den samlade
måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2022.

6



Bedömning utifrån
revisionsfrågan

Revisionsfråga Bedömning

Är årsredovisningens
resultat förenligt med de
mål fullmäktige beslutat
avseende god ekonomisk
hushållning?

Finansiella mål

Verksamhetsmål

Delvis
Av årsredovisningen framgår
att 1 av 2 finansiella målär
uppfyflt samt att 1 av 2 mäl
delvis är uppfylldt.

Delvis
Av årsredovisningen framgår
att 3 av 7 verksamhetsmål är
uppfyllda, alt2avT mäl delvis
är uppfyllda samt att 2 av 7
mål inte är uppfullda.

7



Rekommendationer
Granskningen föranleder inga rekommendationer

2023-03-10

Uppdragsledare

Denne rapport har upprättats av Öhrlings Pricewaterhousecoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Västra Sörmlands Räd_dningsJjänst enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan.
PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar ari
denna rapport.

B



 
 KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340 
Kommunledningsförvaltningen Telefax:   
641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 

 

Ordförandeförslag Sida 1 (1) 

Datum 

2023-03-22 
Vår beteckning 

KS/2022:160 - 1.2.6 - 
Initiativ från 
förtroendevalda, nämnd, 
revisorer, bolag, 
fullmäktigeberedning 

 

Mottagare: 

Kommunstyrelsen 

Ordförandeförslag - Motion om att starta ytterligare en 
familjecentral 
Ordförandens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen med hänvisning 
till det uppdrag som gavs till kommunstyrelsen i Övergripande plan med budget 2023-2025. 

Johan Söderberg (S) 
Kommunstyrelsens ordförande



 

 KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340 

Kommunledningsförvaltningen Telefax:   

641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 

 

Tjänsteskrivelse Sida 1 (2) 

Datum 

2023-03-14 
Vår beteckning 

KS/2022:160 - 1.2.6 - 
Initiativ från 
förtroendevalda, nämnd, 
revisorer, bolag, 
fullmäktigeberedning 

Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 

Mottagare: 

Kommunstyrelsen 
Vår handläggare 

Matilda Johansson 
Handläggare telefon 

0150-570 18 
Handläggare e-post 

Matilda.Johansson2@katrineholm.se 

Svar på motion om att starta ytterligare en familjecentral 

Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen lämnar inget förslag till beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Anders Gölevik (C), Ann-Charlotte Olsson (C), Victoria Barrsäter (C) och Inger Fredriksson (C) 
har lämnat in en motion till kommunfullmäktige där de yrkar att 
kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att planera för start av ytterligare en 
familjecentral. 

Sedan 2019 finns en familjecentral i Nävertorp. Där samarbetar regionen och kommunen 
genom mödravårdscentral, barnavårdscentral, öppen förskola och socialtjänst. En 
familjecentral arbetar förebyggande och har möjligheter att skapa trygga föräldrar och 
trygga barn genom att sätta in stöd där det behövs i ett tidigt skede innan svårigheterna 
växt till mer stora problem. 

Motionen har sänts på remiss till bildningsnämnden och socialnämnden för yttrande. Båda 
nämnderna är positiva till att det startas ytterligare en familjecentral och föreslår att 
kommunfullmäktige bifaller motionen.  

I Övergripande plan med budget 2023-2025 fick kommunstyrelsen i uppdrag att utreda 
förutsättningar för att inrätta en familjecentral på Norr. Utredningen ska innehålla ett 
prioriteringsunderlag med förslag gällande verksamhet och lokaler samt beräkning av 
kostnader. Utredningen ska ske i samråd med regionen, berörda nämnder och KFAB. 
Uppdraget ska återrapporteras senast i mars 2023 inför beredningen av övergripande plan 
med budget 2024-2026. 

Ärendets handlingar 
 Socialnämndens beslut 2023-02-21 § 25 

 Socialnämndens yttrande 

 Bildningsnämndens beslut 2023-02-13 § 14 

 Bildningsnämndens yttrande 

 Motion om att skapa ytterligare en familjecentral 



 Tjänsteskrivelse Sida 2 (2) 

Kommunledningsförvaltningen 
Datum 

2023-03-14 

Vår beteckning 

KS/2022:160 - 1.2.6 - 
Initiativ från 
förtroendevalda, 
nämnd, revisorer, 
bolag, 
fullmäktigeberedning 

 

Matilda Johansson 
Utredare 

Beslutet skickas till: 

Motionärerna 

Socialnämnden 

Bildningsnämnden 

Akten 



 

PROTOKOLLSUTDRAG 
 Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2023-02-21 1 (1) 

   

 

§ 25    SOCN/2022:42   

Yttrande över motion om att inrätta en familjecentral  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden ställer sig bakom förvaltningens yttrande och föreslår 
kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen. 

Sammanfattning av ärendet 

Det har inkommit en motion från Anders Gölevik (C), Ann-Charlotte Olsson (C), Victoria 
Barrsäter (C) och Inger Fredriksson (C) gällande att starta ytterligare en familjecentral. 
Motionen har sänts på remiss till socialnämnden och bildningsnämnden. 

En utökning med ytterligare en familjecentral skulle innebära att fler familjer kan 
erbjudas tidigt förebyggande stöd. Att starta ytterligare en familjecentral ligger i linje 
med kommunplanen 2023-2026, omställningen till Nära Vård samt arbetet med 
”Tillsammans för barnens bästa”, vilket är ett utvecklingsarbete i Sörmland i syfte att alla 
barn och unga ska ges möjligheter till en god 

fysisk och psykisk hälsa. Genom en god och trygg uppväxt utifrån varje barns behov ska 

samverkan ske i tidigt skede.  

Ärendets handlingar 

 Tjänsteskrivelse daterad 2022-12-27 

 Motion om att starta ytterligare en familjecentral 

Socialnämndens överläggning 

Under socialnämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M), Roger Ljunggren (S), 
Anders Gölevik (C), Gunnar Ljungqvist (S) och Gunilla Magnusson (S). 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 

Akten 

 



 

 KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Västgötagatan 18 Org.nummer 212000-0340 

Socialförvaltningen Telefax:   

641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 

 

Tjänsteskrivelse Sida 1 (2) 

Datum 

2022-12-27 
Vår beteckning 

SOCN/2022:42 - 1.9.1 - 
Inkommande remisser 

Socialförvaltningen 

Avdelningen barn och unga 

Mottagare: 

Socialnämnden 
Vår handläggare 

Johanna Säfström 
Handläggare telefon 

0150-57790 
Handläggare e-post 

Johanna.Safstrom@katrineholm.se 

Yttrande angående motion om att starta ytterligare en 
familjecentral 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden ställer sig bakom förvaltningens yttrande och föreslår kommunfullmäktige 
besluta att bifalla motionen. 

Sammanfattning av ärendet 
Det har inkommit en motion från Anders Gölevik (C), Ann-Charlotte Olsson (C), Victoria 
Barrsäter (C) och Inger Fredriksson (C) gällande att starta ytterligare en familjecentral. 
Motionen har sänts på remiss till socialnämnden och bildningsnämnden. 

En utökning med ytterligare en familjecentral skulle innebära att fler familjer kan erbjudas 
tidigt förebyggande stöd. 

Ärendets handlingar 
 Motion om att starta ytterligare en familjecentral 

Ärendebeskrivning 
Anders Gölevik (C), Ann-Charlotte Olsson (C), Victoria Barrsäter (C) och Inger Fredriksson (C) 
har lämnat in en motion om att starta ytterligare en familjecentral. 

Syftet med en familjecentral är att genom samverkan öka jämlikheter i barns hälsa, öka 
fysisk, psykisk och social hälsa bland barn samt öka möjligheterna för barn att få rätt stöd i 
rätt tid. 

En familjecentral ska stärka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer genom att bl.a. erbjuda 
lättillgängligt stöd, stärka samspelet och en god relation mellan barn och föräldrar, erbjuda 
tidiga insatser samt stärka ett jämställt föräldraskap. 

Familjecentralen fungerar som en ingång får att nå föräldrar och samtidigt kunna erbjuda 
tidigt förebyggande stöd.  

Idag bedrivs en familjecentral i Nävertorps-området med begränsade möjligheter att finnas 
till för alla familjer. En utökning med ytterligare en familjecentral skulle ge möjlighet att 
inkludera fler nyblivna föräldrar i Katrineholms kommun, vilket skulle bidra till att uppnå en 
god och jämlik hälsa hos föräldrar och barn. 

Att starta ytterligare en familjecentral ligger i linje med kommunplanen 2023-2026, 
omställningen till Nära Vård samt arbetet med ”Tillsammans för barnens bästa”, vilket är ett 



 Tjänsteskrivelse Sida 2 (2) 

Socialförvaltningen 
Datum 

2022-12-27 

Vår beteckning 

SOCN/2022:42 - 1.9.1 
- Inkommande 
remisser 

 

utvecklingsarbete i Sörmland i syfte att alla barn och unga ska ges möjligheter till en god 
fysisk och psykisk hälsa. Genom en god och trygg uppväxt utifrån varje barns behov ska 
samverkan ske i tidigt skede.  

Förvaltningens bedömning 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.  

 

 

Johanna Säfström 
Avdelningschef 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 

Akten 



 

PROTOKOLLSUTDRAG 
 Sammanträdesdatum Sida 

Bildningsnämnden 2023-02-14 1 (2) 

   

 

§ 14    BIN/2022:114   

Remissvar familjecentral  

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och föreslår 
kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

Sammanfattning av ärendet 

Anders Gölevik (C), Ann-Charlotte Olsson (C), Victoria Barrsäter (C) och Inger Fredriksson 
(C) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige där de yrkar att 
kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att planera för start av ytterligare en 
familjecentral. 

2019 invigdes familjecentralen i Nävertorp. Där samarbetar regionen och kommunen 
genom mödravårdscentral, barnavårdscentral, öppen förskola och socialtjänst. En 
familjecentral arbetar förebyggande och har möjligheter att skapa trygga föräldrar och 
trygga barn genom att sätta in stöd där det behövs i ett tidigt skede innan svårigheterna 
växt till mer stora problem. 

Orosanmälningarna av barn som far illa ökar i Katrineholm. Stöket i skolan har lett till att 
trygghetsvärdar anställts och nya metoder införts för närmare samarbete mellan skolan 
och socialtjänsten. Insatserna har varit nödvändiga, anser motionärerna, men räcker 
inte. Kommunen behöver göra mer och i ett tidigare skede. Förebyggande arbete är 
dessutom lönsamt, enligt nationalekonomen Ingvar Nilssons forskning. 

Katrineholms kommun behöver starta ytterligare en familjecentral för att stärka 
tryggheten. Den nya familjecentralen kan lämpligen förläggas på Norr och skulle kunna 
lokaliseras i de lokaler som blir lediga när Stensättersskolan tas i bruk. 

Förvaltningens bedömning 

I kommunplanen 2023-2026 lyfts det fram att kommunen tillsammans med regionen ska 
starta ytterligare en familjecentral med öppen förskola i Katrineholm för att främja 
trygga uppväxtvillkor genom tidigt stöd till barn och föräldrar. 

I övergripande plan med budget 2023-2025 gavs kommunstyrelsen i uppdrag att utreda 
förutsättningar för att inrätta en familjecentral på Norr. Utredningen ska innehålla ett 
prioriteringsunderlag med förslag gällande verksamhet och lokaler samt beräkning av 
kostnader. Det uttalas också att utredningen ska ske i samråd med regionen, berörda 
nämnder och KFAB och att uppdraget ska återrapporteras senast i mars 2023 inför 
beredningen av övergripande plan med budget 2024-2026. 

I budget 2023 har bildningsförvaltningen inte tillförts några medel för drift av ytterligare 
en öppen förskola. För att möjliggöra att en ny familjecentral med öppen förskola 
öppnas redan 2023 behöver bildningsnämnden tillföras medel för detta ändamål. 



 
Protokollsutdrag 

 Sammanträdesdatum Sida 

Bildningsnämnden 2023-02-14 2 (2) 

   

Ordförandens sign Justerandes sign 

Med hänvisning till dessa skrivningar i kommunplanen och i övergripande plan med 
budget 2023-2025 föreslår bildningsförvaltningen att motionen från Anders Gölevik (C), 
Ann-Charlotte Olsson (C), Victoria Barrsäter (C) och Inger Fredriksson (C) bifalls. 

Ärendets handlingar 

 Tjänsteskrivelse 2023-01-25 

 Motion från centerpartiet om att starta ytterligare en familjecentral 

Överläggning 

Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Victoria Barrsäter (C), Ulrica Truedsson 
(S) och Anette-Larsson Fredriksson (S).  

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 

Akten 

 



 

 KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: /Eget_Adressat/ Org.nummer 212000-0340 

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Telefax:   

641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 

 

Tjänsteskrivelse Sida 1 (2) 

Datum 

2023-01-25 
Vår beteckning 

BIN/2022:114 - 1.2.6 - 
Initiativ från 
förtroendevalda, nämnd, 
revisorer, bolag, 
fullmäktigeberedning 

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN 

Förvaltningskontoret 

Mottagare: 

 
Vår handläggare 

Johanna Siverskog 
Handläggare telefon 

0150-570 46 
Handläggare e-post 

Johanna.Siverskog@katrineholm.se 

Yttrande motion om att starta ytterligare en 
familjecentral 

Förvaltningens förslag till beslut 
Bildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och föreslår 
kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

Sammanfattning av ärendet 
Anders Gölevik (C), Ann-Charlotte Olsson (C), Victoria Barrsäter (C) och Inger Fredriksson (C) 
har lämnat in en motion till kommunfullmäktige där de yrkar att 
kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att planera för start av ytterligare en 
familjecentral. 

2019 invigdes familjecentralen i Nävertorp. Där samarbetar regionen och kommunen 
genom mödravårdscentral, barnavårdscentral, öppen förskola och socialtjänst. En 
familjecentral arbetar förebyggande och har möjligheter att skapa trygga föräldrar och 
trygga barn genom att sätta in stöd där det behövs i ett tidigt skede innan svårigheterna 
växt till mer stora problem. 

Orosanmälningarna av barn som far illa ökar i Katrineholm. Stöket i skolan har lett till att 
trygghetsvärdar anställts och nya metoder införts för närmare samarbete mellan skolan 
och socialtjänsten. Insatserna har varit nödvändiga, anser motionärerna, men räcker inte. 
Kommunen behöver göra mer och i ett tidigare skede. Förebyggande arbete är dessutom 
lönsamt, enligt nationalekonomen Ingvar Nilssons forskning. 

Katrineholms kommun behöver starta ytterligare en familjecentral för att stärka tryggheten. 
Den nya familjecentralen kan lämpligen förläggas på Norr och skulle kunna lokaliseras i de 
lokaler som blir lediga när Stensättersskolan tas i bruk. 

Förvaltningens bedömning 
I kommunplanen 2023-2026 lyfts det fram att kommunen tillsammans med regionen ska 
starta ytterligare en familjecentral med öppen förskola i Katrineholm för att främja trygga 
uppväxtvillkor genom tidigt stöd till barn och föräldrar. 

I övergripande plan med budget 2023-2025 gavs kommunstyrelsen i uppdrag att utreda 
förutsättningar för att inrätta en familjecentral på Norr. Utredningen ska innehålla ett 
prioriteringsunderlag med förslag gällande verksamhet och lokaler samt beräkning av 



 Tjänsteskrivelse Sida 2 (2) 

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN 
Datum 

2023-01-25 

Vår beteckning 

BIN/2022:114 - 1.2.6 - 
Initiativ från 
förtroendevalda, 
nämnd, revisorer, 
bolag, 
fullmäktigeberedning 

 

kostnader. Det uttalas också att utredningen ska ske i samråd med regionen, berörda 
nämnder och KFAB och att uppdraget ska återrapporteras senast i mars 2023 inför 
beredningen av övergripande plan med budget 2024-2026. 

I budget 2023 har bildningsförvaltningen inte tillförts några medel för drift av ytterligare en 
öppen förskola. För att möjliggöra att en ny familjecentral med öppen förskola öppnas 
redan 2023 behöver bildningsnämnden tillföras medel för detta ändamål. 

Med hänvisning till dessa skrivningar i kommunplanen och i övergripande plan med budget 
2023-2025 föreslår bildningsförvaltningen att motionen från Anders Gölevik (C), Ann-
Charlotte Olsson (C), Victoria Barrsäter (C) och Inger Fredriksson (C) bifalls. 

Ärendets handlingar 
 Motion från centerpartiet om att starta ytterligare en familjecentral 

Johanna Siverskog 
Ekonom 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 

 



                         

 

 

Motion till kommunfullmäktige i Katrineholm om 

Starta ytterligare en familjecentral 

Centerpartiet vill ge kraft åt varje människa. Grunden i vår politik är alla människors frihet och lika 
värde. Vi tror på människors förmåga att bestämma över sina liv och skapa sin egen framtid. Vår 
uppgift som kommun är att ge människor möjlighet att visa och utveckla sin kraft och att ge 
framtidstro genom att visa på möjligheter i stället för hinder och ta vara på varje människas 
förmåga. 

2019 invigdes familjecentralen i Nävertorp. Där samarbetar regionen och kommunen genom 
mödravårdscentral, barnavårdscentral, öppen förskola och socialtjänst. En familjecentral arbetar 
förebyggande och har möjligheter att skapa trygga föräldrar och trygga barn genom att sätta in 
stöd där det behövs i ett tidigt skede innan svårigheterna växt till mer stora problem. 

Orosanmälningarna av barn som far illa ökar i Katrineholm. Stöket i skolan har lett till att 
trygghetsvärdar anställts och nya metoder införts för närmare samarbete mellan skolan och 
socialtjänsten. Insatserna har varit nödvändiga, anser Centerpartiet, men det räcker inte. 
Kommunen behöver göra mer och i ett tidigare skede. Förebyggande arbete är dessutom lönsamt, 
enligt nationalekonomen Ingvar Nilssons forskning. 

Katrineholms kommun behöver starta ytterligare en familjecentral för att stärka tryggheten. Den 
nya familjecentralen kan lämpligen förläggas på Norr och skulle kunna lokaliseras i de lokaler som 
blir lediga när Stensättersskolan tas i bruk. 

Centerpartiet yrkar: 

Att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att planera för start av ytterligare en 
familjecentral. 

Katrineholm 9 maj 2022 

 

Anders Gölevik (C)               Ann-Charlotte Olsson (C)   Victoria Barrsäter (C) 

Katrineholm 16 maj 2022 

Inger Fredriksson (C)  

 

 



 
 KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340 
Kommunledningsförvaltningen Telefax:   
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Ordförandeförslag Sida 1 (1) 

Datum 

2023-03-22 
Vår beteckning 

KS/2022:295 - 1.2.6 - 
Initiativ från 
förtroendevalda, nämnd, 
revisorer, bolag, 
fullmäktigeberedning 

 

Mottagare: 

Kommunstyrelsen 

Svar på motion om att göra Gatstubergsväggen till 
klättervägg 
Ordförandens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med hänvisning 
till remissvaren. 

Johan Söderberg (S) 
Kommunstyrelsens ordförande



 

 KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340 

Kommunledningsförvaltningen Telefax:   

641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 

 

Tjänsteskrivelse Sida 1 (3) 

Datum 

2023-03-07 
Vår beteckning 

KS/2022:295 - 1.2.6 - 
Initiativ från 
förtroendevalda, nämnd, 
revisorer, bolag, 
fullmäktigeberedning 

Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 

Mottagare: 

 
Vår handläggare 

Axel Stenbeck 
Handläggare telefon 

0150-570 80 
Handläggare e-post 

Axel.Stenbeck@katrineholm.se 

Svar på motion om att göra Gatstubergsväggen till 
klättervägg 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningen lämnar inget förslag till beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD) har lämnat en motion om att göra 
Gastubergsväggen till klättervägg. Motionen utmynnar i följande yrkande: 

”att utöka utomhusaktiviteterna i Katrineholmsområdet med att göra Gatstubergsväggen till 
klättervägg.  

att bergväggen konstbelyses. Gatstuberg kommer då att framträda som ett smycke i 
naturen bla. Trafiken på gamla norrköpingsutfarten kommer att glädjas åt!” 

Service- och tekniknämnden och kulturnämnden föreslår att motionen avslås. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen avråder från att göra Gatstubergsväggen till klättervägg 
samt att konstbelysa bergsväggen. 

Ärendets handlingar 
 Kulturnämndens beslut, 2023-02-15, § 8 

 Kulturförvaltningens yttrande, 2023-01-26 

 Service- och tekniknämndens beslut, 2023-01-26, § 6 

 Service- och teknikförvaltningens yttrande, 2022-12-14 

 Motion om att göra Gatstubergsväggen till klättervägg, 2022-09-02 

Ärendebeskrivning 
Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD) har lämnat en motion om att göra 
Gastubergsväggen till klättervägg. Motionen utmynnar i följande yrkande: 

”att utöka utomhusaktiviteterna i Katrineholmsområdet med att göra Gatstubergsväggen till 
klättervägg.  



 Tjänsteskrivelse Sida 2 (3) 

Kommunledningsförvaltningen 
Datum 

2023-03-07 

Vår beteckning 

KS/2022:295 - 1.2.6 – 
Initiativ från 
förtroendevalda, 
nämnd, revisorer, 
bolag, 
fullmäktigeberedning 

 

att bergväggen konstbelyses. Gatstuberg kommer då att framträda som ett smycke i 
naturen bla. Trafiken på gamla norrköpingsutfarten kommer att glädjas åt!” 

Motionen har remitterats till service- och tekniknämnden, kulturnämnden och 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Service- och tekniknämndens remissvar 

Service- och tekniknämnden föreslår att motionen avslås. Ställningstagandet utgår bland 
annat från en sammanfattande bedömning av förutsättningarna för att i kommunal regi 
ansvara för det löpande underhålls- och säkerhetsarbete som en klätterled anlagd på klippa 
medför. Oaktat dessa utmaningar bör också de risker beaktas som ett ökat 
tillgängliggörande av Gatsubergväggen kan medföra.  

Kulturnämndens remissvar 

Kulturnämnden uppfattning är att om kommunen ska anlägga en klättervägg bör en sådan i 
första hand placeras i lokstallsområdet. Att bygga en klättervägg i lokstallsområdet skulle på 
ett mer lättillgängligt sätt bidra till att utveckla ungas möjligheter till en aktiv fritid. En sådan 
anläggning skulle även kunna stärka platsens attraktionskraft, vilket är angeläget i strävan 
att nå och aktivera nya ungdomsgrupper. Därutöver ser kulturnämnden att en sådan 
lösning bör vara enklare för kommunen att förvalta. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens remissvar 

Större delen av Gatstuberg är detaljplanerad som park eller plantering och är en allmän yta 
för medborgarna, därav så har kommunen full rådighet över marken. Tillgängligheten till 
området är till för alla så inga avgränsningar kan göras om man har för avsikt att inhägna 
området för klättring eller om någon förening ställer krav på enskilt tillträde. 

Nyttjanderättsavtal kan skrivas för specifikt nyttjande av kommunal mark innehållande 
ansvarsfrågor gällande anläggande av klätteranordningar, ett sådant avtal kan skrivas med 
en juridisk person, förening eller företag. Om ett sådant avtal skall upprättas så bör det 
göras med en förening eller ett företag så att säkerställande av kommunens krav på att 
framtida återställning kan ske, att kommunen kan skriva bort ansvarsfrågan gällande 
nyttjande av installerad anläggning samt de krav ett nyttjanderättsavtal ställer i övrigt. 

Nedanför Gatstuberg löper en gångväg förbi området i nära anslutning till bergets sida, vid 
nyttjande av Gatstuberg som klättervägg så krävs det någon form av utredning huruvida 
sannolikheten för stenras skulle kunna påverka de gående och om det behövs göras någon 
insats för att säkerställa området för risker för allmänheten. 

Då området är exponerat av allmänheten i stor omfattning både som utkiksplats och 
gångstråk samt svårigheten att avtala om säkerhetsfrågan så avråder 
samhällsbyggnadsförvaltningen att skriva ett nyttjanderättsavtal för ändamålet klättervägg. 
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Gällande förslaget att konstbelysa bergsväggen anser samhällsbyggnadsförvaltningen att 
det inte stöds i Katrineholms ljusplan att belysa ett berg som ligger i ett orört område och 
inbäddat i grönska. 

Berget ligger inbäddat i grönska och ljussättning av berget kommer inte att upplevas på 
avstånd. I naturen nära staden måste även mörker få tillåtas, många av våra djur påverkas 
av artificiellt ljus och mörka orörda områden måste få finnas för den biologiska 
mångfalden. 

 

Axel Stenbeck 
Utredare 

Beslutet skickas till: 

Motionärerna 

Kulturnämnden 

Service- och tekniknämnden 

Akten 

 



 

PROTOKOLLSUTDRAG 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kulturnämnden 2023-02-15 1 (2) 

   

 

§ 8    KULN/2022:53   

Remissvar - Motion om klättervägg vid 
Gatstubergsväggen  

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige att motionen avslås med hänvisning till 
kulturförvaltningens yttrande. 

Reservation 

Pia Fagergren Svankvist (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 

Marian Loley (KD) och Joha Frondelius (KD) har lämnat en motion om att göra 
Gatstubergsväggen till klättervägg. Motionen utmynnar i följande yrkande: 

 ”att utöka utomhusaktiviteterna i Katrineholmsområdet med att göra 
Gatstubergsväggen till en klättervägg” och ”att bergväggen 
konstbelyses” 

Motionen har remitterats till kulturnämnden, service- och tekniknämnden samt 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Synpunkter i ärendet ska lämnas utifrån respektive 
nämnds ansvarsområde.  

Kulturförvaltningens uppfattning är att om kommunen ska anlägga en klättervägg bör en 
sådan i första hand placeras i lokstallsområdet. Att bygga en klättervägg här skulle på ett 
mer lättillgängligt sätt bidra till att utveckla ungas möjligheter till en aktiv fritid. En sådan 
anläggning skulle även kunna stärka platsens attraktionskraft, vilket är angeläget i 
strävan att nå och aktivera nya ungdomsgrupper. Därutöver ser kulturförvaltningen att 
en sådan lösning bör vara enklare för kommunen att förvalta. 

Ärendets handlingar 

 Ordförandeförslag 

 Tjänsteskrivelse, kulturförvaltningen 

 Motion om att göra Gatstubergsväggen till klättervägg 

Förslag och yrkanden 

Pia Fagergren Svankvist (KD) yrkar bifall till motionen. 

Cecilia Björk (S) yrkar avslag till motionen. 

Beslutsgång 



 
Protokollsutdrag 

 Sammanträdesdatum Sida 

Kulturnämnden 2023-02-15 2 (2) 

   

Ordförandens sign Justerandes sign 

Ordförande finner att två förslag föreligger och ställer dessa mot varandra. 

Ordförande finner att kulturnämnden avslår motionen. 

Överläggning 

Under överläggningen yttrar sig Cecilia Björk (S), Torbjörn Jonsson (M), Saud Porovic (SD), 
Stefan Blomkvist (S), Tobias Stenström (C) samt förvaltningschef Pierre Jansson. 

Beslutet skickas till: kommunledningsförvaltningen, akt 

 

 



 

 KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Kulturhuset Ängeln, Djulögatan 27 Org.nummer 212000-0340 

Kulturförvaltningen Telefax:   

641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 

 

Tjänsteskrivelse Sida 1 (2) 

Datum 

2023-01-26 
Vår beteckning 

KULN/2022:53 - 1.9 - 
Remisser, undersökningar 
och statistik 

Kulturförvaltningen 
 

Mottagare: 

Kulturnämnden 
Vår handläggare 

Anders Jansson 
Handläggare telefon 

0150-488047 
Handläggare e-post 

Anders.Jansson@katrineholm.se 

Yttrande över motion om att göra Gatstubergsväggen till 
klättervägg 

Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen lämnar inget förslag till beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Marian Loley (KD) och Joha Frondelius (KD) har lämnat en motion om att göra 
Gatstubergsväggen till klättervägg. Motionen utmynnar i följande yrkande: 

 ”att utöka utomhusaktiviteterna i Katrineholmsområdet med att göra 
Gatstubergsväggen till en klättervägg” och ”att bergväggen konstbelyses” 

Motionen har remitterats till kulturnämnden, service- och tekniknämnden samt 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Synpunkter i ärendet ska lämnas utifrån respektive 
nämnds ansvarsområde.  

Kulturförvaltningens uppfattning är att om kommunen ska anlägga en klättervägg bör en 
sådan i första hand placeras i lokstallsområdet. Att bygga en klättervägg här skulle på ett 
mer lättillgängligt sätt bidra till att utveckla ungas möjligheter till en aktiv fritid. En sådan 
anläggning skulle även kunna stärka platsens attraktionskraft, vilket är angeläget i strävan 
att nå och aktivera nya ungdomsgrupper. Därutöver ser kulturförvaltningen att en sådan 
lösning bör vara enklare för kommunen att förvalta. 

Ärendets handlingar 
 Motion om att göra Gatstubergsväggen till klättervägg 

 

Förvaltningens bedömning 
Utifrån de socioekonomiska förutsättningarna i kommunen ses ett tydligt behov av att 
kunna erbjuda barn och unga trygga, attraktiva och avgiftsfria fritids- och lovaktviteter. I 
detta arbete är Lyckliga gatornas, Perrongens och bibliotekens verksamheter av central 
betydelse. Kulturnämnden bidrar här på olika sätt till att skapa förutsättningar för en aktiv 
och meningsfull fritid. 

Kulturförvaltningen delar motionärernas uppfattning om att det är angeläget att bredda 
tillgången på fritidsaktiviteter för barn och unga. Att göra Gatstubergsväggen till klättervägg 
skulle förvisso främja en sådan utveckling. Kulturförvaltningens uppfattning är dock att om 
kommunen ska anlägga en klättervägg bör en sådan i första hand placeras i 



 Tjänsteskrivelse Sida 2 (2) 
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Datum 

2023-01-26 

Vår beteckning 

KULN/2022:53 - 1.9 - 
Remisser, 
undersökningar och 
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lokstallsområdet. Detta skulle på ett mer lättillgängligt sätt bidra till att utveckla ungas 
möjligheter till en aktiv fritid. En klättervägg i detta område skulle även kunna stärka 
platsens attraktionskraft, vilket är angeläget i strävan att nå och aktivera nya 
ungdomsgrupper. I sammanhanget kan också noteras att kommunfullmäktige genom 
kommunplan 2023-2026 pekat ut just uppförandet av en klättervägg som en möjlig 
utveckling av lokstallsområdet. 

Därutöver ser kulturförvaltningen att en byggd klättervägg bör vara enklare att förvalta. Om 
klätterleder uppförs på Gatstubergsväggen ska också ett löpande underhållsarbete 
genomföras, vilket i ett arbetsmiljöperspektiv kan medföra betydande utmaningar. En 
byggd klättervägg skapar i ett sådant perspektiv helt andra förutsättningar. Till skillnad från 
vad som gäller för klätterleder på klippa finns för sådana anläggningar också fastlagda 
standarder att följa gällande säkerhetskrav och provningsmetoder.  

 

Pierre Jansson 
Förvaltningschef 

  

Beslutet skickas till: kommunledningsförvaltningen, akt 

 



 

PROTOKOLLSUTDRAG 
 Sammanträdesdatum Sida 

Service- och tekniknämnden 2023-01-26 1 (2) 

   

 

§ 6    STN/2022:209   

Yttrande över motion om att göra Gatstubergsväggen 
till klättervägg  

Service- och tekniknämndens beslut 

Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

Reservation  

Joha Frondelius reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 

Marian Loley (KD) och Joha Frondelius (KD) har lämnat en motion om att göra 
Gatstubergsväggen till klättervägg. Motionen utmynnar i följande yrkande: 

 ”att utöka utomhusaktiviteterna i Katrineholmsområdet med att göra 
Gatstubergsväggen till en klättervägg” och ”att bergväggen 
konstbelyses” 

Motionen har remitterats till service- och tekniknämnden, kulturnämnden och 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Synpunkter i ärendet ska lämnas utifrån respektive 
nämnds ansvarsområde.  

Service- och teknikförvaltningen föreslår att motionen avslås. Ställningstagandet utgår 
bland annat från en sammanfattande bedömning av förutsättningarna för att i 
kommunal regi ansvara för det löpande underhålls- och säkerhetsarbete som en 
klätterled anlagd på klippa medför. Oaktat dessa utmaningar bör också de risker beaktas 
som ett ökat tillgängliggörande av Gatsubergväggen kan medföra.  

Slutligen noteras att kommunfullmäktige genom Kommunplan 2023-2026 pekat ut 
tillskapandet av en klättervägg som en möjlig utveckling av lokstallsområdet. 

Ärendets handlingar 

 Ordförandeförslag daterat 2023-01-16 

 Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2022-12-
14 

 Motion om att göra Gatstubergsväggen till klättervägg 

Service- och tekniknämndens överläggning 

Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Joha 
Frondelius (KD) och Fredrik Ahlman (M). 

Yrkanden och förslag 



 
Protokollsutdrag 

 Sammanträdesdatum Sida 

Service- och tekniknämnden 2023-01-26 2 (2) 

   

Ordförandens sign Justerandes sign 

Anneli Hedberg (S) yrkar med instämmande av Fredrik Ahlman (M) bifall till 
ordförandeförslaget. 

Joha Frondelius (KD) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Efter avslutad överläggning redogör ordförande för sitt förslag till propositionsordning 
som godkänns av service- och tekniknämnden. I enlighet med detta ställer ordförande 
sedan proposition på ordförandeförslaget och Joha Frondelius (KD) yrkande. Ordförande 
finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandeförslaget. 

Beslutet skickas till: kommunledningsförvaltningen 

 



 

 KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Rådmannen, Västgötagatan 18 Org.nummer 212000-0340 

Service- och teknikförvaltningen Telefax:   

641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 

 

Tjänsteskrivelse Sida 1 (2) 

Datum 

2022-12-14 
Vår beteckning 

STN/2022:209 - 1.9.1 – 
Inkommande remisser 

Service- och teknikförvaltningen 
 

Mottagare: 

Service- och tekniknämnden 
Vår handläggare 

Anders Jansson 
Handläggare telefon 

0150-488047 
Handläggare e-post 

Anders.Jansson@katrineholm.se 

Yttrande över motion om att göra Gatstubergsväggen till 
klättervägg 

Förvaltningens förslag till beslut 
Service- och teknikförvaltningen lämnar inget förslag till beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Marian Loley (KD) och Joha Frondelius (KD) har lämnat en motion om att göra 
Gatstubergsväggen till klättervägg. Motionen utmynnar i följande yrkande: 

 ”att utöka utomhusaktiviteterna i Katrineholmsområdet med att göra 
Gatstubergsväggen till en klättervägg” och ”att bergväggen konstbelyses” 

Motionen har remitterats till service- och tekniknämnden, kulturnämnden och 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Synpunkter i ärendet ska lämnas utifrån respektive 
nämnds ansvarsområde.  

Service- och teknikförvaltningen föreslår att motionen avslås. Ställningstagandet utgår 
bland annat från en sammanfattande bedömning av förutsättningarna för att i kommunal 
regi ansvara för det löpande underhålls- och säkerhetsarbete som en klätterled anlagd på 
klippa medför. Oaktat dessa utmaningar bör också de risker beaktas som ett ökat 
tillgängliggörande av Gatsubergväggen kan medföra.  

Slutligen noteras att kommunfullmäktige genom Kommunplan 2023-2026 pekat ut 
tillskapandet av en klättervägg som en möjlig utveckling av lokstallsområdet. 

Ärendets handlingar 
 Motion om att göra Gatstubergsväggen till klättervägg 

Förvaltningens bedömning 
Service- och tekniknämndens verksamheter bidrar på olika sätt till att skapa förutsättningar 
för en aktiv och meningsfull fritid, bland annat genom drift, skötsel och förvaltning av 
kommunens idrottsanläggningar. Att göra Gatstubergsväggen till klättervägg anknyter i viss 
mån till detta uppdrag och skulle kunna bidra till att ytterligare främja tillgången på 
fritidsaktiviteter i kommunen. Service- och teknikförvaltningens bedömning är dock att 
förslaget bör avslås.   

Om Katrineholms kommun anordnar en klättervägg på Gatstubergsväggen ska också ett 
löpande underhålls- och säkerhetsarbete genomföras. Här bör ingå moment som att borsta 
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bort mossa, inspektera frostsprängningar och slitage, avlägsna sly och lösa stenar samt att 
kontrollera om bultar är intakta och att de inte utsatts för sabotage. Service- och 
teknikförvaltningens bedömning är i detta avseende att verksamheten saknar både 
resurser och kompetens för att ansvara för ett sådant arbete. 

Vilka säkerhetskrav som ska uppnås för en klätterled på klippa är också svårt att fastställa. I 
en vägledning från 2015 anger exempelvis Svenska klätterförbundet följande: ”Vad som är 
acceptabel säkerhet på en led är omöjligt att definiera. Såväl berg som säkringsmöjligheter 
kan förändras med tiden på grund av ras eller förslitningar”.  

Ett alternativ för kommunen skulle kunna vara att istället stötta en klätterförening eller 
annan aktör som anmäler intresse av att anlägga och sköta en klättervägg på 
Gatstubergsväggen. I ett sådant scenario bör det i första hand ankomma på 
kommunstyrelsen att pröva frågan om marken kan upplåtas och om ett nyttjanderättsavtal 
ska upprättas. Kontakter med Svenska Klätterförbundet gör gällande att det i första hand är 
på detta sätt som kommuner, i de fall detta varit aktuellt, valt att stödja uppförandet av 
klätterleder på klippor.  

Utöver de utmaningar som är kopplade till den direkta hanteringen av den föreslagna 
anläggningen bör också de risker beaktas som ett ökat tillgängliggörande av 
Gatstubersgväggen kan medföra. Här finns exempelvis en koppling till det arbete som ska 
bedrivas enligt styrdokumentet Strategi för suicidprevention i Katrineholms kommun (KF 
2022-09-19, § 99). I strategin anges som ett av flera åtgärdsområden att kommunen ska 
”Minska tillgängligheten till medel och metoder för suicid”.  

Slutligen noteras att kommunfullmäktige i Kommunplan 2023-2026 pekat ut tillskapandet 
av en klättervägg som en möjlig utveckling av lokstallsområdet. Målgruppen för ett sådant 
initiativ kan förvisso i delar antas vara en annan än den motionärerna haft i åtanke. 
Samtidigt är det möjligt att en sådan lösning skulle kunna nå fler ungdomar på ett mer 
lättillgängligt och säkert sätt. I jämförelse med att anlägga en led på klippa finns här också 
exempelvis fastlagda standarder att följa gällande säkerhetskrav och provningsmetoder.  

 

Pierre Jansson 
Förvaltningschef 

Beslutet skickas till: kommunledningsförvaltningen 



 
 

 



 

 KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340 

Kommunledningsförvaltningen Telefax:   
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Tjänsteskrivelse Sida 1 (1) 

Datum 

2023-03-27 
Vår beteckning 

KS/2023:154 - 1.4.1 - Mål- 
och ekonomistyrning 

Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 

Mottagare: 

Kommunstyrelsen 
Vår handläggare 

Matilda Johansson 
Handläggare telefon 

0150-570 18 
Handläggare e-post 

Matilda.Johansson2@katrineholm.se 

Månadsrapport februari 2023 – kommunstyrelsens 
verksamhet 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen lägger månadsrapporten för kommunstyrelsens verksamhet för februari 
2023 till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
En månadsrapport för kommunstyrelsens verksamhet för februari 2023 har tagits fram. 
Månadsrapporten innehåller verksamhetsredovisning, ekonomisk redovisning och 
personalredovisning.  

Ärendets handlingar 
 Månadsrapport februari 2023 kommunstyrelsen 

 

Matilda Johansson 
Utredare 

Beslutet skickas till: 

Akten 



Kommunstyrelsen

 
 
Månadsrapport 
Februari 2023 
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3(6) 
 

Verksamhetsredovisning 
Verksamhetsrapport 
Verksamheten genomförs enligt plan med fokus på planering av aktiviteter kopplade till 
kommunplanens inriktningar och uppdrag. 

Större avvikelser efter februari månad 

 Kostnaderna för skolskjuts ses över i samarbete med bildningsförvaltningen, då dessa 
överstiger ram. 

 Medel avsatta för inflation. 

Några aktiviteter under de första månaderna: 

 Kommunövergripande arbete med indikatorer och volymmått.  
 Påbörjat revideringen av Trygghet och säkerhetspolicyn inkl. tillhörande riktlinjer och 

handlingsplaner. 
 Samverkansöverenskommelse med polisen är antagen och fokus ligger nu på att färdigställa 

handlingsplan för det brottsförebyggande arbetet samt löpande planera och följa upp 
delaktiviteter.  

 Inom området med att stärka kommunens beredskap prioriteras Styrel (planeringsomgång 
3) samt kartläggning och bedömning av kommunens förnödenhetsförsörjning. 

 Utbildningar har anordnats för de förtroendevalda i samband med ny mandatperiod och ett 
90-tal iPads har bytts ut. 

 Framtagning av årsredovisning 2022.  
 Implementering av leverantörsportal har inneburit betydande merarbete och kontrollen har 

påverkats. 
 Implementering pågår av fastighetssystemet Momentum. 
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Ekonomisk redovisning 
Driftredovisning 

Driftsredovisning (tkr) 

 

Månadens 
avvikelse mot 

budget 
Ack avvikelse mot 

budget 
Prognos avvikelse 
mot budget helår 

Kommuncentrala 997 2 911 10 000 

KLF 3 781 746 2 000 

SBF -3 411 1 833 -2 000 

Summa 1 367 5 490 10 000 

Budget för kapitaltjänster ej inlagd i ram. Verklig ackumulerad avvikelse: 
Kommuncentrala:  2 909 tkr 
KLF:                               648 tkr 
SBF:                           3 634 tkr 

Kommunstyrelsens ackumulerade avvikelse för perioden är 5 490 tkr, varav 1 667 avser ej utdelade 
medel för inflation. Prognosen för helår är positiv och inklusive avsatta medel för inflation beräknas 
resultatet till 10 000 tkr. Dessa medel redovisas som en positiv avvikelse fram till att de fördelats till 
nämnderna. 

Den positiva budgetavvikelsen på kommunledningsförvaltningen beror på kvartalskostnaden för 
upphandling 2022 som blev lägre än det belopp som bokades upp i samband med 
årsredovisningen, vakant tjänster under del av år samt avslutning av leasingavtal. Utfall per helår 
prognostiseras till 2 000 tkr. 

På samhällsbyggnadsförvaltningen beror periodens avvikelse på ramförstärkning om 3 000 tkr 
avsedda för "tidiga skeden" som kommer förbrukas under året. Prognosen på -2 000 tkr avser 
skolskjutsar där kostnaden har ökat i förhållande till överförd budget. 
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Investeringsredovisning 
Investeringsredovisning (tkr) 

Huvudprojekt Ack. utfall Budget helår 
Kvar av årets 

budget 
Prognos avvikelse 
mot budget helår 

KLF     

11000 Digitalisering 0 -1 000 1 000 0 

SBF     

210001 Tillgängligh. åtgärd -6 -250 244 0 

210013 Åtg. enl park. strat -8 -250 242 0 

210014 Sveaparken -3 0 -3 0 

210019 Belysning -19 -1 000 981 0 

210020 Åtgräder enl hast.pl -25 -500 475 0 

210027 Gator 0 -500 500 0 

210028 
Trafiksäkerhetsåtgärder -23 -1 000 977 0 

210031 Attraktiva parker -53 -2 000 1 947 0 

210035 Dagvattenstrategi -89 -500 411 0 

210036 Åtg enl GC-plan -200 -3 000 2 800 0 

210037 Utv. Djulöområdet -515 -1 000 485 0 

210038 
Fastighetsinvesteringar 
2022 0 -1 900 1 900  

210040 Kv Hämplingen åtg. 
Trädgårdsg. 0 -1 000 1 000 900 

210041 Stortorget åtg. 
Fabriksgatan -4 -500 496 0 

210042 Katrineholms 
sjöpark (Norr) -15 -500 485 0 

210043 GC-bana 
Vingåkersv-Rönngatan -43 -1 400 1 357 0 

240001 KLC projekt 0 -500 500  

250002 
Kollektivtrafikåtgärder 2021 0 -500 500 0 

270007 Kerstinboda -16    

270012 Lövåsen-Finntorp -55 0 -55 0 

Summa SBF -1 072 -16 300 15 228 900 

Totalt -1 072 -17 300 16 228 900 

 

210040 Kv Hämplingen: Byggnation utförs 2024, projektering sker under 2023. Bostadsbyggnation i 
kvarteret Hämplingen har markupplåtelsetillstånd in i 2024 som går ut över Trädgårdsgatan där 
trafiksäkerhetsåtgärder och gång- och cykelinfrastruktur ska utföras. 
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Personalredovisning 
Kompetensförsörjning 
Tillsatta tjänster: 

 Kommunikationschef 
 Personalchef 
 Mex-chef  

Pågående rekryteringar: 

 Specialist arbetsrätt. 

Arbetsmiljö 
Årlig uppföljning avseende SAM (Systematiskt arbetsmiljöarbete) har genomförts på flera 
avdelningar och kommer i nästa steg att sammanställas på förvaltningsnivå. 

Sjukfrånvaro 
Sjukfrånvaron ligger för perioden, januari och februari, på en låg nivå inom båda förvaltningarna, år 
2022 inom parantes. 

KLF: 1,3% (1,67%) 

SBF: 3,8% (3,52%) 

Främst anledning till sjukfrånvaro är korttidsfrånvaro på grund av influensa/förkylningar. 

Vid frånvaro tas kontakt första dagen och vid längre frånvaro genomförs rehabplaner. 

 



 

 KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340 
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Datum 

2023-03-28 
Vår beteckning 

KS/2023:155 - 1.4.1 - Mål- 
och ekonomistyrning 

Kommunledningsförvaltningen 

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen 

Mottagare: 

Kommunstyrelsen 
Vår handläggare 

Susanne Sandlund 
Handläggare telefon 

0150-57000 
Handläggare e-post 

Susanne.sandlund@katrineholm.se 

Månadsrapport februari 2023, Katrineholms kommun 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen lägger Månadsrapport februari 2023 till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen har sammanställt en ekonomisk månadsrapport 
för Katrineholms kommun för februari månad. Totalt prognostiseras ett resultat på 16,3 
mnkr. Det innebär en avvikelse mot budget på 12,4 mnkr, då helårsbudgeten uppgår till 3,9 
mnkr. 

Ärendets handlingar 
 Månadsrapport, februari 2023 

 

Susanne Sandlund 
Ekonomichef 

Beslutet skickas till: 

Akten 



Kommunfullmäktige 

 
 
Månadsrapport 
Feb 2023 
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Verksamhetsredovisning 
Verksamhetsrapport 

Kommunstyrelsen 

Verksamheten genomförs enligt plan med fokus på planering av aktiviteter kopplade till 

kommunplanens inriktningar och uppdrag. 

Kostnaderna för skolskjuts ses över i samarbete med bildningsförvaltningen, då dessa överstiger 

ram. 

Bildningsnämnden 

Verksamheten har under årets första månader följt plan. Under februari hanterade 

bildningsnämnden förvaltningens utredning om Strångsjö skola. 

Barn- och elevantalen har under årets första månader legat något under prognostiserat.  

Socialnämnden 

Under februari inkom 250 stycken orosanmälningar gällande barn och unga vilket är en ökning med 

cirka 90 stycken jämfört med samma period förra året. En stor del av anmälningar handlar om 

barnets eller ungdomens eget beteende, såsom kriminalitet, samt föräldrars missbruk. Tiden från 

att anmälan inkommit till att beslut tagits om att inleda eller inte inleda utredning var i snitt 8 dagar 

under februari. 75 % av anmälningarna avslutades inom 14 dagar. 

I februari avslutades 95 stycken utredningar gällande barn och unga och av dessa avslutades 11 % 

efter 120 dagar. Den genomsnittliga tiden för utredningar under februari var 91 dagar, vilket är en 

minskning jämfört med samma period förra året då den genomsnittliga utredningstiden var 124 

dagar. 

Antalet placerade barn och unga fortsätter att vara högt och en plan för att minska antalet samt 

placeringslängden har tagits fram. 

Vård- och omsorgsnämnden 

Den 1 februari publicerade vård- och omsorgsförvaltningen ett nytt ledningssystem på Intranätet. 

Arbete för att utveckla utbildningsmaterial och kunskapstest för läkemedelshantering pågår, ny film 

ska spelas in samt nya frågor skapas. Ytterligare utbildningsmaterial tas fram för att säkerställa 

narkotikajournalhanteringen. 

Flera utbildningar har genomförts inom sjuksköterskegruppen som Mitt Vaccin, ny läkemedelspump 

och utbildning rörande psykofarmaka. 

Ny utbildningssjuksköterska tillträdde under februari och har påbörjat planering för utbildning för 

sommarvikarier. 

Inom ramen för avvikelseuppföljningsarbete i Kvalitetsgruppsarbetet har många fallskador anmälts 

under januari vilka är uppföljda. Förbättringsarbete har identifierats i syfte att säkerställa god och 

säker vård för enskilda boende/patienter. 

Renovering av Norrgläntan är påbörjad utifrån ett vårdhygieniskt perspektiv, arbetet fortsätter 

under året innan slutritning kan kommuniceras med Vårdhygien inom region Sörmland. 

Lokalerna för en ny gruppbostad och ny daglig verksamhet i Hämplingen på Fortunagatan 13 är nu 
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färdigställda och verksamheterna har fått tillträde. Uppstart av verksamheterna pågår och beräknas 

starta upp under mars och april. 

Viadidaktnämnden 

Från den 1 januari 2023 har den som överväger att börja studera eller genomgå prövning inom 

Komvux rätt till en inledande kartläggning av sitt kunnande. Den som är elev inom Komvux kan 

under vissa förutsättningar få sitt kunnande erkänt genom validering. En handlingsplan kring 

arbetet med validering har därför påbörjats. 

Komvux har påbörjat planeringsfasen i samarbetet med Flen inför sommaren. Kommunerna 

kommer tillsammans att bedriva kurser på grundläggande- och gymnasiala nivå under en 

10-veckorsperiod i sommar. Samarbetet är styrt utifrån behovet att uppfylla kraven i skollagen om 

kontinuerlig undervisning under hela året, även under semesterperioder. 
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Ekonomisk redovisning 
Driftredovisning 

Driftsredovisning (tkr) 

 

Månadens 

avvikelse mot 

budget 

Ack avvikelse mot 

budget 

Prognos avvikelse 

mot budget helår 

Övergripande politisk ledning -159 105 0 

Kommunstyrelsen 1 376 5 498 10 000 

Bygg- och miljönämnden 36 72 0 

Bildningsnämnden 988 770 0 

Kulturnämnden 263 -852 -170 

Service- och tekniknämnden -1 639 -2 628 -4 700 

Socialnämnden 2 133 -3 793 -21 000 

Viadidaktnämnden 671 -466 0 

Vård och omsorgsnämnden -721 611 2 300 

Överförmyndarnämnden 75 204 0 

Räddningstjänst -1 -2 0 

Summa nämnder 3 020 -480 -13 570 

    

Skatter och utjämning 5 550 6 990 30 900 

Statsbidrag 1 277 -10 0 

PO, semester och pensioner -536 -4 642 -6 700 

Exploatering 464 1 005 0 

Övrig finans 3 990 5 492 1 800 

Summa finans 10 745 8 835 26 000 

    

Totalt 13 765 8 354 12 430 

Totalt prognostiseras ett resultat på 16,3 mnkr. En avvikelse mot budget på 12,4 mnkr, då 

helårsbudgeten uppgår till 3,9 mnkr. 

Kommunstyrelsens ackumulerade avvikelse för perioden är 5 490 tkr, varav 1 667 avser ej utdelade 

medel för inflation. Prognosen för helår är positiv och inklusive avsatta medel för inflation beräknas 

resultatet till 10 000 tkr. Dessa medel redovisas som en positiv avvikelse fram till att de fördelats till 

nämnderna. 

Till och med februari redovisar bildningsnämnden en positiv avvikelse i förhållande till budget på 

+ 770 tkr. I dagsläget är den sammantagna prognosen för året +/- 0 tkr. I prognosen redovisar 

gymnasieskolan och gymnasiesärskolan en negativ prognos vilket även omsorg på udda tider gör. 

Åtgärder för att komma till rätta med detta förväntas genomföras varför totalprognosen för 

förvaltningen för året ändå prognostiseras till +/- 0. I prognos har 7,5 mnkr av de 13 mnkr som 

bildningsnämnden tilldelats i "Tillfällig förstärkning för omställningskostnader" nyttjats. 

Kulturnämnden uppvisar en negativ avvikelse mot budget på - 825 tkr för perioden vilket beror på 

att utbetalda föreningsbidrag är högre än periodens budget och en del intäkter inte har debiterats. 
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Prognosen för året är - 170 tkr utifrån saknad kompensation för arvodesökningar. 

Service- och tekniknämnden redovisar en negativ avvikelse mot budget på - 2 556 tkr. Prognosen 

för året är - 4 700 tkr. Inflationen har en negativ påverkan på i stort sett alla enheter och främst 

inom kostnadsslagen livsmedel, drivmedel och el/elmaterial. Livsmedelskostnaderna kommer 

sannolikt få den största påverkan på resultatet och det är främst denna post som leder till 

osäkerheter i prognosen. 

Socialnämnden har haft stora ekonomiska underskott de senaste åren, och prognostiseras få ett 

underskott även under 2023. I nuläget prognostiseras ett underskott på 21 000 tkr i förhållande till 

budget. Precis som tidigare år är ligger den största delen av underskottet i externa placeringar. Ett 

arbete med åtgärder som ska minska underskottet pågår. Då det i nuläget är svårt att bedöma hur 

stora kostnadsminskningar som kan bli resultatet av de planerade åtgärderna vad gäller externa 

placeringar, är dessa inte medräknade i prognosen. 

Vård- och omsorgsnämnden visar en negativ avvikelse mot budget +600 tkr tom februari och 

prognosen pekar mot en avvikelse mot budget på 2 300 tkr. Prognosen består till största del av 

senare öppning av verksamheter inom funktionsstöd där budget tilldelats för hela året. 

Finansen prognostiserar en avvikelse mot budget på 26 000 tkr. 

Den positiva avvikelsen beror på skatter och utjämning som bygger på SKR:s prognos i februari. Att 

prognosen är högre än den prognos som låg till grund för budgeten beror på en starkare utveckling 

av skatteunderlaget 2022 och 2023 samt statsbidraget för kommuner med särskilda utmaningar 

som inte budgetetrats. 

I gruppen PO, semester och pensioner avser den negativa prognosen pensioner och 

semesterlöneskulden. 

Den positiva avvikelsen under övrig finans avser en kreditfaktura som är betald 2022. 
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Personalredovisning 
Kompetensförsörjning 

• MEX-chef (mark- och exploatering), kommunikationschef och personalchef har rekryterats. 

• Campus Viadidakt genomförde en kompetensmässa den 6 februari med många besökare. 

Kommunen hade en monter med representanter från yrkeskategorier vi har stora 

rekryteringsbehov av. 

Arbetsmiljö 

Under januari och februari gås följande igenom utifrån årshjulet i det systematiska 

arbetsmiljöarbetet (SAM) 

• Årlig uppföljning av SAM 

• Statistik tas fram avseende arbetsskador, tillbud och sjukfrånvaro 

• Aktiva åtgärder med riktlinjer mot kränkande särbehandling och diskriminering  

Medarbetare från HR-avdelningen medverkar på förvaltningarna för genomgång, analys och förslag 

på åtgärder med anledning av ovanstående. 

Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaron för tillsvidareanställda är 10,30% 

• Kvinnor 10,95% 

• Män 7,94% 

Sjukfrånvaro totalt, dvs för tillsvidareanställda och visstidsanställda är 9,63% 

• Kvinnor 10,32% 

• Män 7,25% 

HR tillsammans med förvaltningarna analyserar och tar fram åtgärder inom respektive förvaltning. 
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Datum 

2023-03-22 
Vår beteckning 

KS/2023:117 - 1.2.7 - 
Återkoppla till 
förtroendevalda 

Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 

Mottagare: 

Kommunstyrelsen 
Vår handläggare 

Matilda Johansson 
Handläggare telefon 

0150-570 18 
Handläggare e-post 

Matilda.Johansson2@katrineholm.se 

Redovisning av kommunstyrelsens medel till förfogande - 
mars 2023 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen lägger redovisningen av kommunstyrelsens medel till förfogande för 
mars 2023 till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Totalt uppgår kommunstyrelsens medel till förfogande för år 2023 till 3 miljoner kronor. Till 
och med 21 mars 2023 har det beslutats om utbetalningar på 516 tusen kronor. Det finns 
2,48 miljoner kronor kvar att besluta om.  

Ärendets handlingar 
 Sammanställning av kommunstyrelsens medel till förfogande – mars 2023 

 

Matilda Johansson 
Utredare 

Beslutet skickas till: 

Akten 
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Datum 

2023-03-22 
Vår beteckning 

KS/2023:117 - 1.2.7 - 
Återkoppla till 
förtroendevalda 

Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 

  
Vår handläggare 

Matilda Johansson 
Handläggare telefon 

0150-570 18 
Handläggare e-post 

Matilda.Johansson2@katrineholm.se 
 

Sammanställning av kommunstyrelsens medel till 
förfogande - mars 2023 

KOMMUNSTYRELSENS MEDEL TILL FÖRFOGANDE 2023  2023-03-21  
Ändamål och beslut    
Anslag enligt budget 3 000 000   
    
    
Ändamål Beslut Beviljat belopp Kommentar 
Bidrag till julgransplundring i Sköldinge Folkets Hus  KS Del/2023 § 1 6 000  

Bidrag till Värmbol dam Cup 2023  KS Del/2023 § 4 20 000  

Bidrag till bussar för Skridskodisco 2022  KS Del/2023 § 7 8 000  

Bidrag till Stjärnkliniken Cup 2022  KS Del/2023 § 8 25 000  

Bidrag till Hitta Ut 2023- Katrineholms Orienteringsklubb  KS Del/2023 § 9 50 000  

Bidrag till Ingrid Siggesdotters marknad  KS Del/2023 § 10 40 000  

Bidrag till musikkvällar i stadsparken 2023 - Kvitterkvällar  KS Del/2023 § 11 50 000  

Bidrag till Katrineholms Jazz- och Bluesfestival KS/2023 § 13 100 000 Ej utbetalt ännu 

Bidrag till Visionsfestival i Katrineholm KS/2023 § 45 50 000 Ej utbetalt ännu 

Bidrag till Somaliska Institutet för Demokratiska Alternativ 
i Katrineholm 

KS Del/2023 § 16 15 000 Ej utbetalt ännu 

Bidrag till Gröna Kulle runt  KS Del/2023 § 21 50 000 Ej utbetalt ännu 

Bidrag till Sweden Grand Prix i jaktskytte 2023 KS Del/2023 § 22 50 000 Ej utbetalt ännu 

Bidrag till Fotopasset 2023 KS Del/2023 § 23 27 000 Ej utbetalt ännu 

Bidrag till simveckan vid Aspen i Julita 2023 KS Del/2023 § 24 25 000 Ej utbetalt ännu 

SUMMA beviljat  516 000  
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Datum 

2023-03-06 
Vår beteckning 

KS/2023:106 - 1.5.2 - Mäta 
verksamhetskvalitet 

Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 

Mottagare: 

 
Vår handläggare 

Axel Stenbeck 
Handläggare telefon 

0150-570 80 
Handläggare e-post 

Axel.Stenbeck@katrineholm.se 

Nämndernas internkontroll 2022 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen lägger redovisningen av nämndernas internkontroll till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Med intern kontroll avses åtgärder som bidrar till att utveckla och säkerställa funktion och 
kvalitet i kommunens samtliga verksamheter. Genom att systematiskt identifiera och 
hantera de största riskerna i verksamheten minskar risken för avsiktliga och oavsiktliga fel i 
verksamheterna. 

Enligt kommunallagen ska nämnderna, var och en inom sitt område, se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har 
bestämt samt enligt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för 
verksamheten. Nämnderna ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.  

Kommunledningsförvaltningen bedömer att, även om det finns utvecklingsområden, så 
håller nämndernas arbeten med internkontrollen generellt en hög nivå. 

Ärendets handlingar 
 Bildningsnämndens beslut 2023-02-14, § 6, samt internkontrollrapport 2022 

 Socialnämndens beslut 2023-02-21, § 22, samt internkontrollrapport 2022 

 Kulturnämndens beslut 2023-02-15, § 5, samt internkontrollrapport 2022 

 Viadidaktnämndens beslut 2023-02-16, § 5, samt internkontrollrapport 2022 

 Service- och tekniknämndens beslut 2023-02-16, § 18, samt internkontrollrapport 2022 

 Vård- och omsorgsnämndens beslut, 2023-02-23, § 27, samt internkontrollrapport 2022 

 Bygg- och miljönämndens beslut 2023-03-01, § 28, samt internkontrollrapport 2022 

Axel Stenbeck 
Utredare 

Beslutet skickas till: 

Samtliga nämnder



 

PROTOKOLLSUTDRAG 
 Sammanträdesdatum Sida 

Bildningsnämnden 2023-02-14 1 (2) 

   

 

§ 6    BIN/2022:14   

Internkontrollrapport 2022  

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden godkänner redovisningen avseende 2022 års internkontroller samt 
vidaresänder den till kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 

Under 2022 har bildningsnämndens internkontrollplan fokuserat på kontroller kring 
avvikelserapportering, sjukskrivningstal, myndighetsutövning, systematiskt 
arbetsmiljöarbete och ekonomi. Flera av kontrollerna fanns kvar från 2021 eftersom de 
kontroller som då utfördes visade på brister i rutiner och hantering. Störst vikt har lagts 
vid kontrollerna som avser myndighetsutövning såsom att beslut om åtgärdsprogram 
tas på rätt sätt och att närvaro och frånvaro följs upp och rapporteras enligt gällande 
rutiner. 

Resultaten av de kontroller som genomfördes under 2022 visar på att det, trots 
genomförda åtgärder, fortfarande återstår risker inom flera kontrollmoment. Dessa 
områden bör kvarstå 2023.  

Inom några områden kan det dock konstateras att andra system finns för att fånga upp 
eventuella risker. Detta gör att följande kontrollmoment föreslås utgå till 2023: 

 Beslut om extra anpassningar och särskilt stöd - har rektor ett system 
för att tillgodose att elever i behov av extra anpassningar och särskilt 
stöd får det 

 Skolpliktsbevakning (närvarokontroll) 

 Likabehandling - alla enheter har uppdaterade likabehandlingsplaner 
uppladdade på webben  

 Enheterna arbetar med arbetsmiljö på ett kvalitativt sätt 

Ärendets handlingar 

 Tjänsteskrivelse 2023-01-22 

 Internkontrollrapport bildningsnämnden 2022 

Överläggning 

Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig enhetschef Johann Siverskog och 
Ulrica Truedsson (S). 

 

Beslutet skickas till:  
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Bildningsnämnden 2023-02-14 2 (2) 
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Sammanfattning 
Under 2022 har bildningsnämndens internkontrollplan fokuserat på kontroller kring 

avvikelserapportering, sjukskrivningstal, myndighetsutövning, systematiskt arbetsmiljöarbete och 

ekonomi. Flera av kontrollerna fanns kvar från 2021 eftersom de kontroller som då utfördes visade 

på brister i rutiner och hantering. Störst vikt har lagts vid de kontroller som avser 

myndighetsutövning såsom att beslut om åtgärdsprogram tas på rätt sätt och att närvaro och 

frånvaro följs upp och rapporteras enligt gällande rutiner. 

Resultaten av de kontroller som genomfördes under 2022 visar på att det, trots genomförda 

åtgärder, fortfarande återstår risker inom flera kontrollmoment. 

När det gäller området incidentrapportering omformulerades kontrollmomentet till 2022 års 

internkontrollplan. Kontrollmomentet omfatta numera att kontrollera om det finns adekvata 

underlag för att göra analyser på huvudmannanivå. Det kan konstateras att antalet rapporterade 

incidenter fortfarande varierar mellan enheterna. Kontrollen visar också att det finns brister och 

otydligheter i systemet som behöver åtgärdas för att det ska vara möjligt att göra analyser på 

huvudmannanivå. Kontrollmomentet bör kvarstå till 2023. 

Kontroll inom området sjukskrivningstal visar att i merparten av de kontrollerade 

sjukskrivningsfallen används aktuella system för att dokumentera och följa upp sjukfrånvaron. Dock 

behöver kontrollmomentet kvarstå för att säkerställa att befintliga rutiner befästs med kommunens 

nya HR-konsulter. 

Inom kontrollområdet Myndighetsutövning finns flera olika kontrollmoment. När det gäller de 

kontrollmoment som berör närvaroregistrering och registrering av lektioner kan det konstateras att 

de brister som identifierades under hösten 2021, till följd av att ett nytt system för registrering av 

frånvaro infördes, till stor del har åtgärdats under året. För att säkerställa att bland annat 

närvaroregistreringen fortsätter att hålla en hög kvalitet behöver kontrollmomenten kvarstå. 

Kontrollmomentet "Beslut om extra anpassningar och särskilt stöd - har rektor ett system för att 

tillgodose att elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd får det". Kan det konstateras att 

Unikum används för att följa upp elever i behov av särskilt stöd. Detta gör att kontrollmomentet 

föreslås utgå till 2023. Däremot behöver momentet som avser sammanställning och rapport till 

huvudman kvarstå. När det gäller kontrollmomentet "Likabehandling - alla enheter har uppdaterade 

likabehandlingsplaner uppladdade på webben" kan det konstateras att denna kontroll innefattas i 

det systematiska kvalitetsarbetet vilket gör att kontrollmomentet föreslås utgå till 2023. Även 

kontrollmomentet "Skolpliksbevakning (närvarokontroll)" föreslås utgå till 2023 då risken att 

skolpliktsbevakning inte sker enligt gällande rutiner rutinerna anses minimerad. 

Kontroll inom området systematiskt arbetsmiljöarbete visar att det finns en väl inarbetad systematik 

för att följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet årligen. Kontrollmomentet föreslås utgå 

eftersom momentet fångas upp i årshjulet för det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Kontroller avseende området Ekonomi och momenten Likvärdig personella resurser visar att det 

finns rutiner för att på enhets- och huvudmannanivå för att följa upp, analysera och dokumentera 

tillgången till personella resurser. När det gäller analys och rapportering till huvudman finns rutiner 

framtagna men arbetet kommer att genomföras först 2023. För att säkerställa att rutinerna 

fungerar behöver kontrollmomentet kvarstå 2023. 
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Inledning 
Nämnden ska årligen kartlägga viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk 

och väsentlighet. 

Definition av intern kontroll 

Med intern kontroll avses kommunens och kommunkoncernens interna förfaringssätt och 

arbetsrutiner som syftar till att säkerställa att organisationens mål uppfylls, att avtal följs och att 

verksamheten är laglig. Den interna kontrollen avser åtgärder som bidrar till att utveckla och 

säkerställa funktion och kvalitet i kommunens verksamheter och därmed minska risken för 

avsiktliga eller oavsiktliga fel. 

I Katrineholms kommuns reglemente för intern kontroll anges att nämnden löpande ska följa upp 

det interna kontrollsystemet inom det egna området. Nämnden ska årligen utifrån en genomförd 

risk- och sårbarhetsanalys upprätta en plan för sin interna kontroll. Det innebär bland att kartlägga 

viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk och väsentlighet. 

Kommunens årshjul och process för internkontroll 

Intern kontroll är en process i flera steg: 

• Utvärdering av föregående års interna kontroll (nämndens internkontrollrapport) 

• Kartläggning av presumtiva kontrollområden och kontrollmoment 

• Värdering av risk och väsentlighet 

• Prioritering av kontrollmoment baserat på riskvärderingen 

• Framtagande av kontrollmetoder 

• Upprättande av nämndens internkontrollplan för det kommande året 

• Genomförande av kontrollmoment 

• Framtagande av åtgärder utifrån genomförd intern kontroll 

• Uppföljning av åtgärder 

• Sammanställning av nämndens årliga internkontrollrapport 

• Kommunstyrelsens årliga uppföljning av nämndernas interna kontroll 

Resultatet av den interna kontrollen från föregående år (internkontrollrapport) rapporteras till 

kommunstyrelsen och kommunens revisorer. Nämndernas internkontrollrapporter behandlas av 

kommunstyrelsen vid dess sammanträde i mars vilket innebär att rapporterna ska vara 

kommunledningsförvaltningen till handa under februari för beredning. 
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Riskvärdering 
En kartläggning och riskvärdering av kontrollområden och kontrollmoment ligger till grund för 

internkontrollplanen. Nedanstående modell används för värdering av risk och väsentlighet. Med risk 

i detta sammanhang avses sannolikheten för att fel eller skada uppträder. Med väsentlighet avses 

konsekvensen om risken inträffar. 

Risk Väsentlighet 

Värde Förklaring Värde Förklaring 

1 Osannolik 1 Försumbar 

2 Mindre sannolik 2 Lindrig 

3 Möjlig 3 Kännbar 

4 Sannolik 4 Allvarlig 

Vid värdering av risker multipliceras risken med väsentligheten. I internkontrollrapporten anges 

samma siffervärde för riskvärderingen som i internkontrollplanen. Nedan anges hur riskvärderingen 

ska tolkas. 

Värdering (risk x väsentlighet) Förklaring Hantering 

Värde 1-3 Risken accepteras. Ingen åtgärd. 

Värde 4-8 Risken hålls under uppsikt. Bevakning 

Värde 9-12 Risk som kräver åtgärd. Internkontrollplan 

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

Kontrollmoment: Incidenthantering – finns adekvata underlag för att göra analyser på 

huvudmannanivå. 

Riskvärdering 

16 

Riskkommentar 

Sannolik och allvarlig 

Kommentar 

Datum för kontroll: 2022-12-20 

Resultat: Kontroll på huvudmannanivå visar att antalet, i Stella, rapporterade incidenter varierar 

mellan enheterna. Flera enheter har inte rapporterat in några incidenter alls. Kontrollen visar också 

att det finns brister och otydligheter i systemet som behöver åtgärdas för att det ska vara möjligt att 

göra analyser på huvudmannanivå. 

  

Åtgärder Startdatum Slutdatum 

 Genomgång med rektorerna och förtydligande så att alla rapporterar på 

likvärdigt sätt. 2020-01-01 2023-06-30 

 Förtydliga för rektorer och medarbetare när en incidentrapport ska ske 

utifrån skollagens krav och när det ska ske är utifrån arbetsmiljökrav. 2021-01-01 2023-06-30 

 Uppföljning av anmälningar i Stella på verksamhetschefsnivå. 2022-01-15 2022-04-01 

 Rättelse av felaktigt underlag i likabehandlingsplanen. 2022-01-01 2022-03-31 

 Genomgång på verksamhetsmöte inför att ny plan skrivs så att vi tolkar 

uppdraget på ett likvärdigt sätt. 2022-05-01 2022-08-31 

Kontrollområde: Sjukskrivningstal 

Kontrollmoment: Används de system som finns för att följa upp sjukskrivningar 

Riskvärdering 

12 

Riskkommentar 

Sannolik och kännbar 

Kommentar 

Datum för kontroll: 2022-12-19 

Resultat: Stickprov har gjort på fem sjukskrivningsfall per verksamhet. Kontrollen visar att i 80% av 

fallen används aktuella system för att dokumentera och följa upp sjukfrånvaron. 
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Åtgärder Startdatum Slutdatum 

 Utbildningsinsats i samarbete med representant från HR-enheten i syfte 

att genomlysa respektive skolenhets rutiner kring olika HR-frågor. 2021-01-01 2023-04-30 

Kommentar 

Rutiner behöver befästas med de nya HR-konsulterna. 

Kontrollområde: Myndighetsutövning 

Kontrollmoment: Beslut om extra anpassningar och särskilt stöd - har rektor ett system för 

att tillgodose att elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd får det 

Riskvärdering 

16 

Kommentar 

Datum för kontroll: 2022-12-19 

Resultat: Unikum används för att följa upp elever i behov av särskilt stöd. Stickprov har gjort på fem 

slumpmässigt utvalda elever i urvalsgruppen och stickprovet visar att samtliga elever följs upp i 

systemet. 

Kontrollmomentet föreslås utgå till 2023. 

  

Åtgärder Startdatum Slutdatum 

 Gemensamt tolka styrdokumenten ytterligare. 2022-01-01 2022-06-30 

 Se hur Unikum kan stödja processen att följa varje elevs lärande, sätta in 

och följa upp stöd när det är aktuellt. 2022-01-01 2022-06-30 

Kontrollmoment: Beslut om extra anpassningar och särskilt stöd - sker sammanställning och 

rapport till huvudman? 

Riskvärdering 

16 

Kommentar 

Datum för kontroll: 2022-12-19 

Resultat: I samband med kvalitetsdialog 1 läsåret 22/23 rapporterade samtliga rektorer en 

sammanställning av extra anpassningar och särskilt stöd. Rektorerna analyserade och drog 

slutsatser av resultatet i dialog med huvudman. 

Vid kvalitetsdialogen framgick relationen mellan andelen elever med extra anpassningar och 

andelen elever som särskilt stöd skiljer sig mer inom gymnasieskolan än inom grundskolan. 

Åtgärder Startdatum Slutdatum 

 Skapa kontinuitet och systematik i sammanställning till huvudman 2022-12-20 2023-11-30 
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Kontrollmoment: Elever med frånvaro - följer rektor systematiskt upp elever med frånvaro 

(sker uppföljning minst en gång per månad, utreds frånvaro vid behov, sker anmälan till 

huvudman vid startad utredning) 

Riskvärdering 

16 

Kommentar 

Datum för kontroll: 2022-12-19 

Resultat: Kontroll visar att regelbunden uppföljning av elever med frånvaro sker på alla enheter. Det 

visar sig dock att det finns osäkerhet kring rutinerna. Vad gäller exempelvis elever vars frånvaro 

redan anmälts till huvudmannen en gång ska anmälan ske igen? Det finns brister i vad och hur 

huvudmannen ska följa upp på individnivå. 

  

Åtgärder Startdatum Slutdatum 

 Förtydliga rutinerna gällande anmälan av frånvaro till huvudman 2020-01-01 2023-04-30 

Kommentar 

Det behöver förtydligas vad som gäller för elever vars frånvaro har anmälts till huvudmannen en gång tidigare, ska de 

anmälas igen? Det behöver även förtydligas vad och hur huvudmannen ska följa upp på individnivå. 

 Utveckla arbetet med hur vi framgångsrikt kan sätta in åtgärder vid 

oroande frånvaro under längre tid. 2022-01-01 2023-06-30 

 Få tillgång till sammanställning av oroande frånvaro ut Skola24. 2022-01-01 2022-06-30 

Kommentar 

Aggregerad data är säkerställd. På individnivå följs frånvaron upp på enhetsnivå. Uppföljning på individnivå på 

huvudmannanivå är inte möjlig i dagsläget. 

Kontrollmoment: Närvaroregistrering - sker närvaroregistrering vid samtliga lektioner 

Riskvärdering 

12 

Riskkommentar 

Sannolikt och kännbart 

Kommentar 

Datum för kontroll: 2022-12-19 

Resultat: Kontroll visar att alla enheter närvaroregistrerar i en nivå som är godtagbar. Kontroll visar 

att det fortfarande brister när vikarier finns i verksamheten samt när det finns två personal som är 

schemalagda under lektionen. 

Eftersom systemet är nytt behöver kontrollmomentet kvarstå ytterligare ett år. 

  

Kontrollmoment: Uppföljning av inställda lektioner 

Riskvärdering 

12 

Riskkommentar 

Sannolikt och kännbart 
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Kommentar 

Datum för kontroll: 2023-01-24 

Resultat: Kontroll visar att det system som idag används för att registrera närvaro och frånvaro inte 

möjliggör uttag av rapporter på övergripande nivå där man kan följa totalt antal inställda lektioner 

på varje skola. Detta gör att varje rektor behöver ha ett system för att följa denna manuellt. 

  

Åtgärder Startdatum Slutdatum 

 Uppföljning av rutin för att registrera inställda lektioner i Skola24. 2022-01-15 2023-04-01 

Kontrollmoment: Skolpliksbevakning (närvarokontroll) 

Riskvärdering 

16 

Riskkommentar 

Sannolik och allvarlig 

Kommentar 

Datum för kontroll: Varje vecka 

Resultat: Skolpliktsbevakning sker löpande. Kontrollerna sker enligt fastställda rutiner. Då kontroll 

visar att risken för att risken att skolpliktsbevakning inte genomförs har minimerats föreslås 

momentet utgå till internkontrollplan 2023. 

Kontrollmoment: Likabehandling - alla enheter har uppdaterade likabehandlingsplaner 

uppladdade på webben 

Riskvärdering 

12 

Riskkommentar 

Sannolik och kännbar 

Kommentar 

Datum för kontroll: 2022-12-20 

Resultat: Kontroll visar att samtliga enheter har uppdaterade likabehandlingsplaner för läsåret 

22/23 på webben. 

Kontrollmomentet följs upp i det systematiska kvalitetsarbetet och föreslås utgå 2023.  

Kontrollområde: Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Kontrollmoment: Arbetar enheterna arbetar med arbetsmiljö på ett kvalitativt sätt. 

Riskvärdering 

12 

Riskkommentar 

Möjlig och allvarlig 
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Kommentar 

Datum för kontroll: 2022-12-19 

Resultat: Det systematiska arbetsmiljöarbetet följs upp årligen. I uppföljningen som gjordes för 2021 

i början av 2022 visade det sig att det fanns brister i bland annat riskbedömningar. Även när det 

gäller uppföljning av riskbedömningar finns det brister. 

Kontrollmomentet föreslås utgå eftersom det fångas upp i årshjulet för det systematiska 

arbetsmiljöarbetet.  

Kontrollområde: Ekonomi 

Kontrollmoment: Likvärdiga personella resurser - finns rutiner för att på enhets- och 

huvudmannanivå följa upp, analysera och dokumentera tillgången till personella resurser? 

Riskvärdering 

9 

Kommentar 

Datum för kontroll: 2022-12-13 

Resultat: Kontroll visar att både på enhets- och huvudmannanivå följs de personella resurser upp i 

samband med kvalitetsdialogerna. Tydligast lyfts det i kvalitetdialog 2 som sker i januari varje år.  

Kontrollmoment: Likvärdiga personella resurser - sker sammanställning och rapportering till 

huvudman? 

Riskvärdering 

9 

Kommentar 

Datum för kontroll: 2023-12-13 

Resultat: Kontrollen visar att sammanställning och rapport till huvudman ännu inte gjorts då någon 

återrapport från SCB på inrapporterad statistik oktober 2022 ännu inte skett. 

  

Åtgärder Startdatum Slutdatum 

 Analysera återrapporten av den personalstatistik som rapporterades in 

till SCB i oktober 2022. Rapportera utfallet av analysen till nämnden. 2023-01-01 2023-03-31 
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§ 22    SOCN/2022:15   

Socialnämndens internkontrollrapport 2022  

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av internkontroll 
2022. 

2. Nämnden översänder redovisningen till kommunstyrelsen och 
kommunens revisorer.  

Sammanfattning av ärendet 

I kommunens reglemente för intern kontroll definieras intern kontroll som åtgärder vilka 
bidrar till att utveckla och säkerhetsställa funktion och kvalitet i kommunens samtliga 
verksamheter och som därmed ska minska risken för avsiktliga eller oavsiktliga fel.  
Enligt reglementet ska nämnden följa upp det interna kontrollsystemet inom det egna 
området och senast i samband med årsredovisning rapportera resultatet från 
uppföljningen till kommunstyrelsen och till kommunens revisorer. 

Socialnämndens internkontrollplan för 2022 omfattade både verksamhetsmässiga och 
ekonomiska kontroller inom fem områden och femton kontrollmoment. Resultatet av 
genomförda kontroller har varierat. Förvaltningens sammantagna bedömning är att 
uppföljningen visar att verksamheten inom socialnämndens ansvarsområde i huvudsak 
fungerar väl. Samtidigt framgår att det finns utvecklings- och förbättringsområden. 

Ärendets handlingar 

 Tjänsteskrivelse daterad 2023-02-13 

 Socialnämndens internkontrollrapport 2022 

Socialnämndens överläggning 

Under socialnämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M). 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Revisorerna 

Akten 

 



Socialnämnden

 
 
Internkontroll-
rapport 
2022 
  



 

2(12) 
 

Innehållsförteckning 
Sammanfattning .........................................................................................................3 

Inledning ......................................................................................................................4 

Definition av intern kontroll .............................................................................................................4 

Kommunens årshjul och process för internkontroll .....................................................................4 

Riskvärdering ..............................................................................................................5 

Internkontrollrapport ................................................................................................6 

Kontrollområde: Fakturahantering .................................................................................................6 

Kontrollområde: Systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvalitet i 
verksamheten ....................................................................................................................................6 

Kontrollområde: Datasäkerhet ........................................................................................................9 

Kontrollområde: Arvoden och avgifter familjehem och jourhem och placerade barn. .........10 

Kontrollområde: Utbetalningar från verksamhetssystemet ......................................................11 
 

  



 

3(12) 
 

Sammanfattning 
Socialnämndens internkontrollplan för 2022 omfattade både verksamhetsmässiga och ekonomiska 
kontroller inom fem områden och femton kontrollmoment. Resultatet av genomförda kontroller har 
varierat. Förvaltningens sammantagna bedömning är att uppföljningen visar att verksamheten inom 
socialnämndens ansvarsområde i huvudsak fungerar väl. Samtidigt framgår att det finns 
utvecklings- och förbättringsområden. 
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Inledning 
Nämnden ska årligen kartlägga viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk 
och väsentlighet. 

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

I Katrineholms kommuns reglemente för intern kontroll anges att nämnden löpande ska följa upp 
det interna kontrollsystemet inom det egna området. Nämnden ska årligen utifrån en genomförd 
risk- och sårbarhetsanalys upprätta en plan för sin interna kontroll. Det innebär bland att kartlägga 
viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk och väsentlighet. 

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

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

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

Risk Väsentlighet 

Värde Förklaring Värde Förklaring 

1 Osannolik 1 Försumbar 

2 Mindre sannolik 2 Lindrig 

3 Möjlig 3 Kännbar 

4 Sannolik 4 Allvarlig 

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

Värdering (risk x väsentlighet) Förklaring Hantering 

Värde 1-3 Risken accepteras. Ingen åtgärd. 

Värde 4-8 Risken hålls under uppsikt. Bevakning 

Värde 9-12 Risk som kräver åtgärd. Internkontrollplan 

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

Kontrollmoment: Leverantörsfakturor: Följs reglerna för attest, kontering och moms. 

Riskvärdering 

Möjlig och kännbar: 9 

Riskkommentar 

Hitta eventuella fel och brister vid fakturahantering 

Kommentar 

Datum för kontroll: månadsvis. 

Resultat: Under 2020 började socialförvaltningen använda kommunens ekonomisystem för 
hantering av leverantörsfakturor. Fakturorna skannas nu in till ekonomisystemet, istället för att som 
tidigare registreras manuellt i förvaltningens verksamhetssystem. Regler för attest finns uppsatta i 
systemet, det vill säga vem som är attestbehörig för vilket ansvar. Vid stickprovskontroller i 
ekonomisystemet hittades inga fel. 

Alla månaders momsåtersökning är avstämda och beloppen stämmer. 

När det gäller kostnader för hem för vård eller boende (HVB-hem) och stödboenden där det framgår 
på fakturan hur stor del av kostnaden som avser lokalkostnader finns två alternativ för 
momsåtersökning: 

 Alternativ 1 - får alltid användas: Ersättningen är 6 % av den kostnad som ger rätt till 
ersättning. 

 Alternativ 2 - får användas om det framgår av kommunens fakturor att en del av kostnaden 
gäller lokaler. Ersättningen blir 18 % av lokalkostnaden och 5 % av resterande kostnader. 

Ny rutin för kontering av placeringsfakturor där lokalkostnaden är specificerad är implementerad 
för att högsta möjliga belopp ska återsökas, vilket är alternativet med 18 % moms på lokalkostnader 
där det är möjligt. 

  

  

Kontrollområde: Systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvalitet i 
verksamheten 

Kontrollmoment: Att hälsoundersökning (fysisk, psykisk och oral) initieras samband med 
placering av barn och unga. 

Riskvärdering 

Möjlig och kännbar: 9 

Riskkommentar 

Säkerhetsställa barn och ungas hälsa vid nya placeringar. 
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Kommentar 

Datum för kontroll: 220630, 230110 

Resultat: Under början av året blev merparten av placerade barn läkarundersökta, men mellan 
perioden 220630 - 221231 är samtliga placerade barn läkarundersökta. 

  

Kontrollmoment: Kontroll av genomförandeplaner på enheten för ekonomiskt bistånd. 

Riskvärdering 

Möjlig och kännbar: 9 

Kommentar 

Datum för kontroll:2022-12-27 

Resultat: Stickprov har gjorts vid ärendegenomgångar. Ett fåtal genomförandeplaner saknas, 
framförallt i ärenden som varit aktuella under många år och där klienten har problem med hälsan 
men inte är berättigade sjukersättning. 

  

Kontrollmoment: Följa upp att beslut gällande ekonomiskt bistånd är fattade i enlighet med 
delegationsordningen. 

Riskvärdering 

Möjlig och allvarlig: 12 

Kommentar 

Datum för kontroll: löpande under året 2022. 

Resultat: Kontrollen har skett löpande under året vid ärendegenomgångar med samtliga 
handläggare på enheten för ekonomiskt bistånd, utan anmärkning. 

  

Kontrollmoment: Följs rutin vid uppsägning av HVB-hem. 

Riskvärdering 

Möjlig och kännbar: 9 

Riskkommentar 

Minska risken för onödiga kostnader och förlängd uppsägningstid. 

Kommentar 

Resultat: Vid uppsägning av HVB-platser sker dessa skriftligen till berörd vårdgivare för att minimera 
missade uppsägningar. 

  

Kontrollmoment: Att genomförandeplan finns samt att uppföljning av genomförandeplanen 
sker. Gäller alla placeringsformer. 

Riskvärdering 

Sannolik och kännbar: 12 
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Riskkommentar 

Att följa upp genomförandeplaner för att inte riskera långa placeringstider samt att uppsatta mål 
gynnar den placerade. 
Genomförandeplan ska upprättas inom 14 dagar. Uppföljning av genomförandeplan ska ske minst 
var 6:e månad samt vid förändrade behov. Vid varje placering sätts uppföljningsplan upp, vilket kan 
innebära att uppföljning sker tätare än vare 6:e månad vid behov, exempelvis vid uppstart. 

Kommentar 

Resultat: 

Det finns genomförandeplaner i de flesta placeringar sedan kan de se olika ut beroende på var 
klienterna är placerade. Dock behöver uppföljningen av genomförandeplanerna utvecklas 
kommande år. 

  

Åtgärder Startdatum Slutdatum 

 Dessa genomförandeplaner är inte något som finns i Treserva. 
Verksamhetsledare ska börja föra statistik framöver kring detta på 
ärendegenomgångarna med handläggarna. 2023-02-02 2023-02-28 

Kontrollmoment: Att samtliga klienter med beviljad öppenvårdsinsats har en aktuell 
genomförandeplan. 

Riskvärdering 

Sannolik och kännbar: 12 

Kommentar 

Datum för kontroll: 2022-09-30 

Resultat: 4 av 90 biståndsärenden saknar genomförandeplan. Plan saknas i ärenden som avser 
verkställighet så som ungdomsvård/ungdomstjänst/umgänge samt vid nyinkomna uppdrag som 
inte haft uppstartmöte. 

Vuxenstödsenhetens resultat: Det saknas genomförandeplaner i stort sett de flesta aktuella 
ärendena. Arbetet med genomförandeplaner har kommit längre hos boendepedagoger och på 
Mercur. 

Åtgärder Startdatum Slutdatum 

 Ta fram rutin för hur genomförandeplaner ska upprättas och revideras 
vid öppenvårdinsatser på vuxenstödsenheten. 2023-02-02 2023-03-31 

Kontrollmoment: Uppföljning av att vi följer lagstadgade utredningstider vid samtliga 
utredningar gällande barn och unga. 

Riskvärdering 

Sannolik och allvarlig: 16 

Riskkommentar 

En utredning ska ske så skyndsamt som möjligt och vara slutförd senast inom fyra månader (SoL 
11:2) 

Kommentar 

220630, 230101 
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Resultat:Under 2022 har många utredningar gått över 120 dagar. Båda enheterna på barn 
myndighet har arbetat med att förkorta utredningstiderna. I slutet av år 2022 fanns endast några 
enstaka utredningar som var längre än 120 dagar. 

  

Åtgärder Startdatum Slutdatum 

 Verksamhetsledarna arbetar med att utredningstiderna inte överstiger 
lagstadgad tid. Vid ärendegenomgång tar verksamhetsledarna upp de de 
utredningar som börjar närma sig slutet utredningstiden. 2022-06-30 2023-03-31 

Kontrollmoment: Uppföljning av genomförandeplaner följs. Gäller samtliga klienter med 
pågående öppenvårdsinsatser. 

Riskvärdering 

Sannolik och kännbar: 12 

Riskkommentar 

Uppföljning av genomförandeplaner ska göras vid förändringar alternativt var 6:e månad. Syftar till 
att insatser gynnar klienten. 

Kommentar 

Datum för kontroll: 

Resultat: 

Vuxenstödsenheten - utifrån att det finns brister gällande utformandet av genomförandeplaner i 
vissa delar inom vuxenstödsenheten så leder det till att det föreligger brister i uppföljningar av 
genomförandeplaner och dess insatser. 

  

Åtgärder Startdatum Slutdatum 

 Ta fram rutin för hur genomförandeplaner ska upprättas och revideras 
vid öppenvårdinsatser på vuxenstödsenheten. 2023-02-02 2023-03-31 

Kontrollområde: Datasäkerhet 

Kontrollmoment: Kontroll av loggar i verksamhetssystemet 

Riskvärdering 

Möjlig och allvarlig: 12 

Riskkommentar 

Kontrollera att användarna loggar mot de klienter som är aktuella för deras tjänsteutövning. 

Kommentar 

Datum för kontroll 

Avdelningschef barn och unga: 220430, 220831 samt 221231, utan anmärkning. 

Barn, unga och mottagning: 220430, 220831 samt 230110, utan anmärkning. 

Förebyggande och resursenheten: 2022 utan anmärkning. 

Familjerätt och placeringsenheten: 220430, 220831 och 230206, utan anmärkning. 
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Avdelningschef vuxen: 2022 utan anmärkning. 

Ekonomiskt bistånd: 2022 utan anmärkning. 

Kollektivet och Klivet: 2022 utan anmärkning. 

Vuxenstöd kontroll 230130 , utan anmärkning. 

Administrationen: 2022 utan anmärkning. 

Staben: 2022 utan anmärkning. 

  

  

Kontrollmoment: SITHS kort återlämnas vid avslutad tjänst 

Riskvärdering 

Möjlig och allvarlig: 12 

Riskkommentar 

Kontrollera att inga obehöriga har tillgång till att logga in i diverse tjänster knutna till SIHTS-kort via 
socialförvaltningen. 

Kommentar 

Datum för kontroll: Kontroller har genomförts vid två tillfällen under 2022. 

Resultat: Det fanns några avvikelser vid båda kontrolltillfällena. Det är dels personer som avslutat 
sin anställning och som inte lämnat in sina SITHS-kort samt SITHS-kort som upphört att gälla men 
inte lämnats in. 

  

Åtgärder Startdatum Slutdatum 

 Ta fram checklistor för chefer vid avslutad anställning. 2023-02-02 2023-03-31 

Kontrollområde: Arvoden och avgifter familjehem och jourhem och placerade 
barn. 

Kontrollmoment: Kontroll av utbetalningar till uppdragstagare. 

Riskvärdering 

Möjlig och kännbar: 9 

Riskkommentar 

Minska risken för felaktiga utbetalningar. 

Kommentar 

Resultat: Kontrollen sker månatligen där ansvarig placeringshandläggare kontrollerar och bekräftar 
arvodet till uppdragstagarna. 
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Åtgärder Startdatum Slutdatum 

 Under våren 2023 kommer en modul för arvodering att implementeras i 
verksamhetssystemet Treserva. Syftet med modulen är att minska antalet 
felaktiga utbetalningar kring ersättningar och arvoden till uppdragstagare. 2023-02-06 2023-12-31 

Kontrollmoment: Att rutinen för avgifter(vårdnadshavare) placerade barn följs. 

Riskvärdering 

Möjlig och kännbar: 9 

Riskkommentar 

Att de avgifter som vårdnadshavaren ska betala under den tid barnet är placerat hämtas in och även 
avslutas efter placeringen upphört. 

Kommentar 

Datum för kontroll:220630, 230110 

Resultat: 

Rutinen fungerar, social-administratör skickar ut brev till samtlig vårdnadshavare som har barn 
placerade. 

Kontrollmoment: Rutin för avslut av familjehem, kontroll att avslut följs och att ingen 
utbetalning sker efter avslut. 

Riskvärdering 

Möjlig och kännbar: 9 

Kommentar 

Resultat: Genom ett förtydligande i avtalet gällande ersättning och utbetalning i samband med 
avslut och uppsägning sker färre utbetalningar efter avslutad placering. 

  

Kontrollområde: Utbetalningar från verksamhetssystemet 

Kontrollmoment: Att dagliga kontroller av utbetalningsfilen från verksamhetssystemet görs 
innan utbetalning. 

Riskvärdering 

Möjlig och allvarlig: 12 

Riskkommentar 

Minimera fel i utbetalningsfilen. 

Kommentar 

Datum för kontroll: Dagligen. 

Resultat: Dagliga kontroller av utbetalningsfilen görs för att kontrollera att utbetalningar sker till rätt 
BG/PG samt rimlighetskontroll av höga belopp. Inga fel har konstaterats. 
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Åtgärder Startdatum Slutdatum 

 Kontrollen behöver dock utvecklas och genomföras av personer med 
större kunskap om relevant lagstiftning. Den genomförs idag av 
ekonomiadministratör, men behöver göras av verksamhetsledare eller 
enhetschef på Ekonomiskt bistånd. Arbetet med nya rutiner har påbörjats 
och kommer att implementeras under första kvartalet 2023. 2023-02-02 2023-03-31 



 

PROTOKOLLSUTDRAG 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kulturnämnden 2023-02-15 1 (1) 

   

 

§ 5    KULN/2022:8   

Internkontrollrapport 2022  

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden godkänner redovisningen av genomförd internkontroll för 2022 och 
överlämnar den till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens nämnder är enligt kommunallagen ansvariga för den interna kontrollen 
inom det egna ansvarsområdet. Med intern kontroll avses åtgärder som bidrar till att 
utveckla och säkerställa funktion och kvalitet i kommunens verksamheter och därmed 
minska risken för fel. 

Kulturnämnden beslutade om internkontrollplan för det egna ansvarsområdet vid sitt 
sammanträde den 16 februari 2022 (§ 5). Enligt kommunens reglemente för den interna 
kontrollen ska varje nämnd senast i samband med årsredovisningen rapportera 
resultatet av uppföljningen till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. 

Resultatet av genomförda kontroller har varierat. När det gäller kontrollområdet 
föreningsbidrag noterades exempelvis att det förekommit att delegationsbeslut 
oavsiktligt fattats av fel delegat. Problemet har uppmärksammats och omhändertas i en 
pågående revidering av nämndens delegationsordning. Förvaltningens sammantagna 
bedömning är dock att uppföljningen överlag visar att verksamheten i huvudsak 
fungerar väl. 

I bifogad redovisning framgår resultatet för var och en av de beslutade kontrollerna. 

Ärendets handlingar 

 Tjänsteskrivelse, kulturnämnden 

 Internkontrollrapport 2022 kulturnämnden 

Överläggning 

Under överläggningen yttrar sig Cecilia Björk (S) och förvaltningschef Pierre Jansson. 

Beslutet skickas till: kommunstyrelsen, revisorer, akt 
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Sammanfattning 
Kulturförvaltningens internkontrollrapport för 2022 omfattar bland annat resultatet från 
genomförda kontroller kring avtalstrohet, föreningsbidrag och det systematiska 
brandskyddsarbetet. 

Resultatet av genomförda kontroller har varierat. När det gäller kontrollområdet föreningsbidrag 
noterades exempelvis att det förekommit att delegationsbeslut oavsiktligt fattats av fel delegat. 
Problemet har uppmärksammats och omhändertas i en pågående revidering av nämndens 
delegationsordning. Förvaltningens sammantagna bedömning är dock att uppföljningen överlag 
visar att verksamheten i huvudsak fungerar väl. 

Under rubriken Internkontrollrapport framgår resultatet för var och en av de beslutade kontrollerna 
under år 2022. I förekommande fall framgår också vilka åtgärder som vidtagits eller planerats för att 
hantera de brister som har framkommit. 
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Inledning 
Nämnden ska årligen kartlägga viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk 
och väsentlighet. 

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

I Katrineholms kommuns reglemente för intern kontroll anges att nämnden löpande ska följa upp 
det interna kontrollsystemet inom det egna området. Nämnden ska årligen utifrån en genomförd 
risk- och sårbarhetsanalys upprätta en plan för sin interna kontroll. Det innebär bland att kartlägga 
viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk och väsentlighet. 

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

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

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

Risk Väsentlighet 

Värde Förklaring Värde Förklaring 

1 Osannolik 1 Försumbar 

2 Mindre sannolik 2 Lindrig 

3 Möjlig 3 Kännbar 

4 Sannolik 4 Allvarlig 

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

Värdering (risk x väsentlighet) Förklaring Hantering 

Värde 1-3 Risken accepteras. Ingen åtgärd. 

Värde 4-8 Risken hålls under uppsikt. Bevakning 

Värde 9-12 Risk som kräver åtgärd. Internkontrollplan 

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

Kontrollmoment: Beviljade föreningsbidrag följer reglemente och beslut 

Riskvärdering 

9 

Kommentar 

Datum för kontroll: september och december 2022 

Resultat: kontroll av handläggning gällande grundbidrag och projektbidrag visar att beslut om 
föreningsbidrag följer regelverket för kulturnämndens bidrag. Samtliga fattade delegationsbeslut 
har återredovisats till nämnden. Dock förekommer att beslut om projektbidrag oavsiktligt fattats av 
fel delegat. 

  

  

Åtgärder Startdatum Slutdatum 

 Framtagande av förslag till revidering av kulturnämndens 
delegationsordning. 2023-01-21 2023-04-30 

Kontrollområde: Larmrutiner 

Kontrollmoment: Personalens kännedom om larmrutiner vid Perrongen och Ängeln 

Riskvärdering 

9 

Kommentar 

Datum för kontroll: september 2022 

Resultat: Genomgång av larmrutiner har skett på APT under september. 

  

Kontrollområde: Ekonomi - investeringar 

Kontrollmoment: Att riktlinjerna för investeringar följs 

Riskvärdering 

9 

Kommentar 

Datum för kontroll: december 2023 
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Resultat: genomförd stickprovskontroll av tre investeringsprojekt (510002, 510006, 510010) visar att 
riktlinjerna avseende investeringar följts. Inga avvikelser fanns att notera. 

Kontrollområde: Ekonomi - Avtalstrohet 

Kontrollmoment: Säkerställa att avtal följs 

Riskvärdering 

9 

Kommentar 

Datum för kontroll: 30 augusti, 30 november, 31 december 

Resultat: stickprovskontroller genomförda utan anmärkning, med fem stickprov per tillfälle. Vid 
kontrollen i augusti noterades att ett av inköpen förvisso skett utanför avtal, detta berodde dock på 
att produkten inte kunde erbjudas av någon annan leverantör. 

  

  

Kontrollområde: Avyttring av tillgångar och inventarier 

Kontrollmoment: När kommunens inventarier och tillgångar avyttras ska det hanteras enligt 
upparbetad rutin 

Riskvärdering 

9 

Kommentar 

Datum för kontroll: december 2023 

Resultat: genomförd stickprovsgranskning visar att rutinen för försäljning av inventarier följs. 

  

Kontrollområde: Trygghet för barn och unga 

Kontrollmoment: Utdrag ur belastningsregistret 

Riskvärdering 

12 

Kommentar 

Datum för kontroll: januari 2023 

Resultat: genomförd kontroll visar att det sker ett systematiskt arbete med att begära in utdrag ur 
belastningsregistret. Kontrollen visar samtidigt att det administrativa stödsystemets funktionalitet 
för att dokumentera att ett utdrag uppvisats inte fullt ut motsvarar verksamhetens behov. 

  

  



 

8(8) 
 

Kontrollområde: Konstregister 

Kontrollmoment: Kontroll att konstregistret är uppdaterat och aktuellt 

Riskvärdering 

9 

Kommentar 

Datum för kontroll: löpande under året 

Resultat: genomförda stickprovskontroller under året visar att konstregistret är aktuellt och 
uppdaterat. 

  

Kontrollområde: Systematiskt brandskyddsarbete 

Kontrollmoment: Brandskyddsrond genomförd i förvaltningens verksamhetslokaler. 

Riskvärdering 

12 

Kommentar 

Datum för kontroll: januari 2023 

Resultat: brandskyddsronder genomförda i förvaltningens verksamhetslokaler 2023. 

 



 

PROTOKOLLSUTDRAG 
 Sammanträdesdatum Sida 

Viadidaktnämnden 2023-02-16 1 (1) 

   

 

§ 5    VIAN/2023:10   

Internkontrollrapport 2022  

Viadidaktnämndens beslut 

Viadidaktnämnden godkänner redovisningen av genomförd internkontroll för 2022 och 
överlämnar den till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens nämnder är enligt kommunallagen ansvariga för den interna kontrollen 
inom det egna området. Med intern kontroll avses åtgärder som bidrar till att utveckla 
och säker-ställa funktion och kvalitet i kommunens verksamheter och därmed minska 
risken för fel. 

Viadidaktnämnden beslutade om internkontrollplan för det egna ansvarsområdet vid sitt 
sammanträde den 22 februari 2022 (§ 5). Enligt kommunens reglemente för den interna 
kontrollen ska varje nämnd senast i samband med årsredovisningen rapportera 
resultatet av uppföljningen till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. 

Resultatet av genomförda kontroller har varierat något men inte påvisat några allvarliga 
avvikelser. För kontrollområdena skyddad identitet och behörighet i IT-system fanns 
inget att anmärka. Övriga kontrollområden indikerar att rutiner har etablerats men att 
kunskapsspridningen kan utvecklas ytterligare ute i verksamheterna. 

I bifogad redovisning framgår resultatet för var och en av de beslutade kontrollerna. I 
förekommande fall framgår också vilka åtgärder förvaltningen vidtagit eller planerat för. 

Ärendets handlingar 

 Tjänsteskrivelse 2023-02-06 

 Viadidaktnämndens internkontrollrapport 2022 

Överläggning 

Under viadidaktnämndens överläggning yttrar sig förvaltningschef Sara Alexandersson 
och Helena Gärtner (M).  

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Revisorer 

Akt 
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Sammanfattning 
Viadidaktnämndens internkontrollrapport för år 2022 omfattar bland annat kontroller av 
förvaltningens hantering av avtal, behörigheter och inkomna handlingar. Rapporten omfattar även 
kontroller av att rutiner finns upprättade och efterföljs i verksamheten. 

Resultatet av genomförda kontroller har något varierande utfall men är på det hela taget 
tillfredsställande. 

I många av kontrollmomenten förekommer granskning av rutiner. Resultatet visar att några av 
dessa rutiner är i fortsatt behov av uppdatering och följsamheten behöver öka. Flertalet har dock 
utvecklats under året och blivit bättre i förhållande till tidigare år. Under 2022 har det framförallt 
arbetats med rutiner för att uppnå större enhetlighet i hanteringen, ett exempel på detta är 
inkomna handlingar. 

Under rubriken internkontrollrapport framgår resultatet för var och en av de beslutade kontrollerna 
under år 2022. I förekommande fall framgår också vilka åtgärder Viadidakt har vidtagit eller planerat 
för att hantera de brister som har framkommit. Vissa åtgärder sattes i samband med tidigare års 
internkontroll och avrapporteras därför först i denna internkontrollrapport för 2022. 
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Inledning 
Nämnden ska årligen kartlägga viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk 
och väsentlighet. 

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

I Katrineholms kommuns reglemente för intern kontroll anges att nämnden löpande ska följa upp 
det interna kontrollsystemet inom det egna området. Nämnden ska årligen utifrån en genomförd 
risk- och sårbarhetsanalys upprätta en plan för sin interna kontroll. Det innebär bland att kartlägga 
viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk och väsentlighet. 

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

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

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

Risk Väsentlighet 

Värde Förklaring Värde Förklaring 

1 Osannolik 1 Försumbar 

2 Mindre sannolik 2 Lindrig 

3 Möjlig 3 Kännbar 

4 Sannolik 4 Allvarlig 

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

Värdering (risk x väsentlighet) Förklaring Hantering 

Värde 1-3 Risken accepteras. Ingen åtgärd. 

Värde 4-8 Risken hålls under uppsikt. Bevakning 

Värde 9-12 Risk som kräver åtgärd. Internkontrollplan 

Värde 13-16 Stor risk som kräver åtgärd. Internkontrollplan 
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Internkontrollrapport 
Kontrollområde: Hantering av inkomna handlingar 

Kontrollmoment: Kontroll av att det finns rutiner för registrering/diarieföring av inkomna 
handlingar inom förvaltningens olika områden och att dessa tillämpas. 

Riskvärdering 

16 

Riskkommentar 

Sannolikheten är stor att fel inträffar och konsekvensen blir allvarlig 

Kommentar 

Datum för kontroll: 2022-10-04 

Resultat: Indikationerna är att rutinerna för diarieföringen har förbättrats och att det sker i större 
omfattning än tidigare. Tidigare har diarieföringen främst skötts via stab och service men en ny 
ansvarsfördelning har medfört att mer diarieföring nu även sker på arbetsmarknad och komvux. 
Detta har ökat kraven på enhetlighet och att verksamheterna hanterar handlingar likvärdigt. Utöver 
den övergripande informationshanteringsplanen har därför även en lathund tagits fram av 
registratorerna för att tydliggöra vad som ska diarieföras och hur detta ska ske. 

  

Åtgärder Startdatum Slutdatum 

 Fastställande av praktiskt inriktad rutin för hantering av 
informationsflödet inom förvaltningen, från diarieföring till e-arkiv. 2021-11-17 2022-06-30 

Kontrollmoment: Kontroll av att diarieföring sker i tillräcklig omfattning. Kontroll via 
informationshanteringsplan 

Riskvärdering 

16 

Kommentar 

Datum för kontroll: 2022-10-04 

Resultat: Inhämtat information från registratorer om hur diarieföring sker och om 
informationshanteringsplanen följs på det sätt det är tänkt. Bedömningen är att diarieföring sker i 
tillräcklig omfattning men att den ibland blir något fördröjd. Några stickprov har företagits under 
månaden men dessa har inte påvisat någon brist. 
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Kontrollområde: Avtal 

Kontrollmoment: Kontroll av att det finns rutiner samt att verksamheterna efterföljer dem 
och arbetsformer för att bevaka när avtal går ut, behöver förlängas eller sägas upp. 

Riskvärdering 

12 

Riskkommentar 

Sannolikheten är möjlig och konsekvensen är allvarlig 

Kommentar 

Datum för kontroll: 2022-12-13 

Resultat: Verksamheten följer med jämna mellanrum upp avtalen för respektive ansvarsområde. 
Rutinen kan dock stärkas av en mer sammanhållen funktion samt att en digital påminnelse i lex 
alltid används. 

  

Åtgärder Startdatum Slutdatum 

 Revidera rutin för hantering av avtal och sprid den till samtliga berörda. 2021-01-20 2021-02-28 

Kommentar 

Ett första utkast till reviderad rutin är framtagen av handläggarna. Rutinen lyfts med cheferna för genomgång. 

 Fortsätta arbetet med att efterleva rutinerna och arbetsformerna för 
hantering av avtal i verksamheterna 2021-10-27 2022-04-30 

Kontrollområde: Skyddad identitet 

Kontrollmoment: Kontrollera om det förekommer personer med skyddad identitet i 
systemen som exponeras på felaktigt sätt 

Riskvärdering 

12 

Kommentar 

Datum för kontroll: 2022-11-15 

Resultat: Kontroll av att rådande rutin efterlevs där fiktivt namn och TF-nummer används vid 
inskrivning av personer med skyddad identitet. En risk som framkommit vid stickprovskontroll är att 
vissa individer med skyddad identitet väljer att använda mejladresser kopplade till reella 
personuppgifter, vanligtvis namn. I övrigt bedöms rutinen fungera tillfredsställande. 

  

Åtgärder Startdatum Slutdatum 

 Analys av om uppgift avseende deltagares plats för arbete/praktik 
behöver skyddas ytterligare ska genomföras av Viadidakt arbetsmarknad. 2022-04-26 2022-12-31 

 Vid inskrivningsförfarandet förtydliga vikten av att använda 
kontaktuppgifter som ej går att sammankoppla med den skyddade 
identiteten för att minska risken för röjning. 2022-12-16 2022-12-30 
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Kontrollområde: GDPR 

Kontrollmoment: Kontroll hur personuppgifter behandlas i gemensamma lagringsytor, för att 
kontrollera att rätt personuppgifter sparas med rätt skydd. 

Riskvärdering 

16 

Riskkommentar 

Sannolikt att fel inträffar och konsekvensen kan bli allvarlig 

Kommentar 

Datum för kontroll: 2022-12-31 

Resultat: Genomförda stickprov visar att personuppgifter på gemensamma lagringsytor behandlas 
med rätt skydd. 

  

Kontrollområde: Redovisning av delegationsbeslut 

Kontrollmoment: Kontroll att delegationsbeslut redovisas till nämnd enligt 
delegationsordningen. Samt att det finns underliggande dokumentation vad gäller beslut i 
elevärenden. 

Riskvärdering 

12 

Riskkommentar 

Risken att det inträffar är sannolik och konsekvensen är kännbar. 

Kommentar 

Datum för kontroll: 2022-12-13 

Resultat: Vid kontroll av rutiner samt handlingar i Lex framkommer det att delegationsbeslut 
generellt redovisas korrekt och med rätt underlag. De undantag som visat sig vid kontroll är att vissa 
beslut där det funnits osäkerhet huruvida det rört sig om delegationsbeslut eller ej inte redovisats i 
den utsträckning som borde ha skett, detta berör dock ett fåtal beslut. 

  

Kontrollområde: Digital tillgänglighet 

Kontrollmoment: Uppfyller upprättade dokument Lagen om tillgänglighet till digital offentlig 
service 

Riskvärdering 

9 

Riskkommentar 

Risken är möjlig och konsekvensen kännbar 
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Kommentar 

Datum för kontroll: 2022-12-13 

Resultat: Stickprov har genomförts samt samtal med kommunikatör. Fokus under året har varit 
genomgång av hemsidan samt det nya intranätet. Dokument som ej anses uppfylla kraven har tagits 
bort. 
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§ 18    STN/2022:23   

Service- och tekniknämndens internkontrollrapport 
2022  

Service- och tekniknämndens beslut 

Service- och tekniknämnden godkänner redovisningen av genomförd internkontroll för 
2022 och överlämnar den till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens nämnder är enligt kommunallagen ansvariga för den interna kontrollen 
inom det egna området. Med intern kontroll avses åtgärder som bidrar till att utveckla 
och säkerställa funktion och kvalitet i kommunens verksamheter och därmed minska 
risken för fel. 

Service- och tekniknämnden beslutade om internkontrollplan för det egna 
ansvarsområdet vid sitt sammanträde den 24 februari 2022 (§ 5). Enligt kommunens 
reglemente för den interna kontrollen ska varje nämnd senast i samband med 
årsredovisningen rapportera resultatet av uppföljningen till kommunstyrelsen och 
kommunens revisorer. 

Resultatet av genomförda kontroller har varierat. Förvaltningens bedömning är att 
uppföljningen visar att verksamheten inom service- och tekniknämndens 
ansvarsområde i huvudsak fungerar väl. Samtidigt framgår att det alltjämt finns vissa 
utvecklings- och förbättringsområden. 

I bifogad redovisning framgår resultatet för var och en av de genom 
internkontrollplanen beslutade kontrollerna. I förekommande fall framgår också vilka 
åtgärder förvaltningen vidtagit eller planerat för att hantera de brister som framkommit. 

Ärendets handlingar 

 Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2023-01-
09 

 Internkontrollrapport 2022 service- och tekniknämnden 

Service- och tekniknämndens överläggning 

Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Kennet 
Svahn (M) och Roger Karlsson (MP) samt verksamhetsstrateg Anders Jansson. 

Beslutet skickas till: kommunstyrelsen, kommunens revisorer, akten 
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Sammanfattning 
Service- och teknikförvaltningens internkontrollrapport för 2022 omfattar bland annat resultatet 
från genomförda kontroller kring avtalstrohet, vägunderhåll och det systematiska 
brandskyddsarbetet. 

Resultatet av genomförda kontroller har varierat. När det gäller det systematiska 
brandskyddsarbetet initierades exempelvis ett arbete med att utveckla rutiner och arbetssätt med 
anledning av vissa brister som uppmärksammades av kontrollen. Förvaltningens sammantagna 
bedömning är dock att uppföljningen överlag visar att verksamheten i huvudsak fungerar väl. 

Under rubriken Internkontrollrapport framgår resultatet för var och en av de beslutade kontrollerna 
under år 2022. I förekommande fall framgår också vilka åtgärder som vidtagits eller planerats för att 
hantera de brister som har framkommit. 
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Inledning 
Nämnden ska årligen kartlägga viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk 
och väsentlighet. 

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

I Katrineholms kommuns reglemente för intern kontroll anges att nämnden löpande ska följa upp 
det interna kontrollsystemet inom det egna området. Nämnden ska årligen utifrån en genomförd 
risk- och sårbarhetsanalys upprätta en plan för sin interna kontroll. Det innebär bland att kartlägga 
viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk och väsentlighet. 

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

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

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

Risk Väsentlighet 

Värde Förklaring Värde Förklaring 

1 Osannolik 1 Försumbar 

2 Mindre sannolik 2 Lindrig 

3 Möjlig 3 Kännbar 

4 Sannolik 4 Allvarlig 

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

Värdering (risk x väsentlighet) Förklaring Hantering 

Värde 1-3 Risken accepteras. Ingen åtgärd. 

Värde 4-8 Risken hålls under uppsikt. Bevakning 

Värde 9-12 Risk som kräver åtgärd. Internkontrollplan 

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

Kontrollmoment: Brandskyddsrond genomförd i samtliga verksamhetslokaler inom 
nämndens ansvarsområde 

Riskvärdering 

12 poäng (3x4) 

Kommentar 

Datum för kontroll: augusti-september 2022 

Resultat: kontrollen visade att dokumentationen över genomförda brandskyddsronder inte 
upprättades och sparades på ett enhetligt sätt. Dokumentationsformen varierade mellan e-tjänst, 
blankett som överensstämmer med e-tjänst eller annan form av protokoll. Därutöver saknades en 
förteckning över vilka lokaler som skulle ronderas. Detta gjorde att det inte heller fanns någon 
entydig bild över vilka protokollförda brandskyssronder som kunde förväntas. Mot den bakgrunden 
gick det inte att genomföra en fullständig uppföljning av det systematiska arbetet med 
brandskyddsronder. 

Kontrollresultat 

Genomförd. 

Åtgärder Startdatum Slutdatum 

 Övergång till användande av e-tjänst för dokumentation av 
brandskyddsronder inom hela förvaltningen samt översyn av e-tjänst. 2022-09-16 2023-01-31 

 Upprättande av förteckning över de lokaler där brandskyddsronder ska 
genomföras. 2022-09-16 2023-02-28 

Kontrollområde: Larmrutiner 

Kontrollmoment: Personalens kännedom om rutiner vid brand-, inbrotts- och överfallslarm. 

Riskvärdering 

9 poäng (3x3) 

Kommentar 

Datum för kontroll: november-december 2022 

Resultat: Granskning visar att utrymningsövningar genomförts eller att en godtagbar planering 
funnits för kommande övningar. 
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Kontrollområde: Ekonomi - Investeringar 

Kontrollmoment: Att riktlinjerna för investeringar följs. 

Riskvärdering 

9 poäng (3x3) 

Kommentar 

Datum för kontroll: januari 2023 

Resultat: genomförd stickprovskontroll av sex stycken investeringsprojekt (310001, 
310010, 310037, 310040, 310049, 310044) visar att riktlinjerna avseende investeringar följts, varför 
inga avvikelser fanns att notera. 

  

Kontrollresultat 

Genomförd. 

Kontrollområde: Ekonomi - Avtalstrohet 

Kontrollmoment: Säkerställa att avtal följs. 

Riskvärdering 

9 poäng (3x3) 

Kommentar 

Datum för kontroll: september och december 2022 

Resultat: genomförd stickprovskontroll visar att granskade inköp skett enligt avtal, inga avvikelser 
funna. 

  

Kontrollresultat 

Genomförd. 

Kontrollområde: Vägunderhåll 

Kontrollmoment: Att uppdaterad vägskadeinventering finns. 

Riskvärdering 

9 poäng (3x3) 

Kommentar 

Datum för kontroll: december 2022 

Resultat: en vägskadeinventering genomfördes under sommaren 2022 som en del av en 
underhållsutredning. Arbetet avrapporterades delvis vid service- och tekniknämndens 
sammanträde i november 2022 (2022-11-17). Dokumentation finns upprättad. 
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Kontrollområde: Trygghet för barn och unga 

Kontrollmoment: Att utdrag ur belastningsregistret kontrolleras för berörd personal vid 
anställning. 

Riskvärdering 

9 poäng (3x3) 

Kommentar 

Datum för kontroll: januari 2023 

Resultat: genomförd kontroll visar att det sker ett systematiskt arbete med att begära in utdrag ur 
belastningsregistret i samband med anställning. Kontrollen visar dock att formerna för att 
dokumentera att ett utdrag uppvisats skiljer sig åt mellan enheterna, vilket försvårar en fullständig 
granskning. 

  

Åtgärder Startdatum Slutdatum 

 Översyn av formerna för hur verksamheten ska dokumentera att utdrag 
ur belastningsregistret uppvisats i samband med anställning. 2023-01-21 2023-03-31 

Kontrollområde: ID-kort och nycklar 

Kontrollmoment: Att personal som slutar inte har kort/nycklar kvar. Återkallande av 
förkomna kort. 

Riskvärdering 

12 poäng (3x4) 

Kommentar 

Datum för kontroll: december 2022 

Resultat: genomförd uppföljning visar att kort/nycklar lämnats tillbaka i samband med att personal 
slutat. 

  

Kontrollresultat 

Genomförd. 

Kontrollområde: Försäljning av tillgångar och inventarier 

Kontrollmoment: När kommunens inventarier och tillgångar avyttras ska det hanteras enligt 
upparbetad rutin. 

Riskvärdering 

9 poäng (3x3) 

Kommentar 

Datum för kontroll: januari 2023 
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Resultat: granskningen visar att rutinen följs så till vida att rätt kanal för försäljning använts. Dock 
noteras brister i efterlevnaden av de delar av rutinen som avser vissa administrativa moment som 
ska genomföras innan försäljning sker. 

  

Kontrollresultat 

Genomförd. 

Åtgärder Startdatum Slutdatum 

 Förvaltningsekonom kommer att gå igenom rutinen avseende försäljning 
med samtliga enhetschefer. 2023-01-29 2023-02-28 

Kontrollområde: Tillbud och skador 

Kontrollmoment: Medarbetare anmäler tillbud och skador. 

Riskvärdering 

9 poäng (3x3) 

Kommentar 

Datum för kontroll: augusti och december 2022 

Resultat: uppföljning visar att det bedrivs ett kontinuerligt arbete med uppföljning av anmälda 
tillbud och skador. Händelser tas upp på arbetsplatsträffar. Verksamhetens bedömning är samtidigt 
att det fortsatt inkommer förhållandevis få anmälningar. Chefer och arbetsledare påminner 
kontinuerligt medarbetarna om vikten av att anmäla tillbud och skador. 

Kontrollresultat 

Genomförd.
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§ 27    VON/2022:17   

Redovisning av genomförd internkontroll 2022  

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av genomförd internkontroll för 
2022 och överlämnar den till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. 

Internkontrollrapporten redovisas som bilaga till protokollet med beteckningen vård- 
och omsorgsnämndens handling nr 4/2023. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens nämnder är enligt kommunallagen ansvariga för den interna kontrollen 
inom det egna området. Med intern kontroll avses åtgärder som bidrar till att utveckla 
och säkerställa funktion och kvalitet i kommunens verksamheter och därmed minska 
risken för fel. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutade om internkontrollplan för det egna 
ansvarsområdet vid sitt sammanträde den 24 februari 2022, § 13. Enligt kommunens 
reglemente för den interna kontrollen ska varje nämnd senast i samband med 
årsredovisningen rapportera resultatet av uppföljningen till kommunstyrelsen och 
kommunens revisorer. 

Resultatet av genomförda kontroller har varierat. Förvaltningens bedömning är att 
uppföljningen visar att verksamheten inom vård- och omsorgsnämndens 
ansvarsområde i huvudsak fungerar väl. Samtidigt framgår att det alltjämt finns 
utvecklings- och förbättringsområden. 

I bifogad redovisning framgår resultatet för var och en av de beslutade kontrollerna.  

I förekommande fall framgår också vilka åtgärder vård- och omsorgsförvaltningen 
vidtagit eller planerat för att hantera de brister som framkommit. 

Ärendets handlingar 

 Förslag till internkontrollrapport 2022 för vård- och omsorgsnämnden. 

Vård- och omsorgsnämndens överläggning 

Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Johanna Karlsson (S) samt 
verksamhetsstrateg Lars Hernevid. 

Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen, revisorerna, intranätet, akten 



Vård- och omsorgsnämndens handling nr 4/2023

Vård- och omsorgsnämnden

 

Internkontroll-
rapport 
Vård- och omsorgsnämnden 2022 

Datum: 2023-02-06 

Dnr:  VON/2022:17-1.5.2 

Godkänd av vård- och omsorgsnämnden 2023-02-23, § 27  
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Sammanfattning 
Vård- och omsorgsnämndens internkontrolplan för 2022 har särskilt fokuserat på kontrollmoment 
som innebär att säkra kvalitet för verksamhetens brukare. Exempelvis korrekt hantering av privata 
medel, att vårdplaner är aktuella och olika typer av uppföljning av avvikelsehantering. Internkon-
trollplanen har också innehållit kontrollmoment som rör systematiskt arbetsmiljö, systematiskt 
brandskyddsarbete och hantering av GDPR. 

Förvaltningens sammantagna bedömning är att uppföljningen visar att verksamheten inom vård- 
och omsorgsnämndens ansvarsområde i huvudsak fungerar väl. Samtidigt visar uppföljningen att 
det inom några områden finns behov av åtgärder och också ett behov av fortsatt internkontroll 
under kommande år. 

I rapporten framgår resultatet för var och en av de beslutade kontrollerna för 2022. I före-
kommande fall framgår också vilka åtgärder förvaltningen har vidtagit eller planerat för att hantera 
de brister som framkommit. Redovisningen av resultaten utgår från de kontrollområden som 
angavs i interkontrollplanen för 2022. 
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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 arbets-
rutiner som syftar till att säkerställa att organisationens mål uppfylls, att avtal följs och att verksam-
heten är laglig. Den interna kontrollen avser åtgärder som bidrar till att utveckla och säkerställa 
funktion och kvalitet i kommunens verksamheter och därmed minska risken för avsiktliga eller 
oavsiktliga fel. 

I Katrineholms kommuns reglemente för intern kontroll anges att nämnden löpande ska följa upp 
det interna kontrollsystemet inom det egna området. Nämnden ska årligen utifrån en genomförd 
risk- och sårbarhetsanalys upprätta en plan för sin interna kontroll. Det innebär bland att kartlägga 
viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk och väsentlighet. 

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

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

Resultatet av den interna kontrollen från föregående år (internkontrollrapport) rapporteras till 
kommunstyrelsen och kommunens revisorer. Nämndernas internkontrollrapporter behandlas av 
kommunstyrelsen vid dess sammanträde i mars vilket innebär att rapporterna ska vara kommun-
ledningsförvaltningen 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: Privata medel särskilt boende och gruppbostäder 

Kontrollmoment: Kontroll att uppsatt riktlinje kring hanteringen av privata medel följs. 

Riskvärdering 

12 

Riskkommentar 

Möjlig förekomst att rutiner och riktlinjer ej följs. Kan leda till allvarlig konsekvens. 

Kommentar 

Datum för kontroll: Hösten 2022 

Resultat: Enhetschefer inom särskilt boende samt gruppbostäder har under året kontrollerat samt-
liga brukares kassor, samt att rutinen privata medel följs. I de flesta fall har inga avvikelser fram-
kommit. Den vanligaste avvikelsen är ofullständigt kassablad eller att överenskommelsen behöver 
förnyas eller kompletteras. Uppmärksammade avvikelser har åtgärdats eller har en planerad åtgärd. 

Kontrollområde: Privata utförare i Katrineholms kommun 

Kontrollmoment: Kontroll enligt "Förfrågningsunderlag - Valfrihetssystem för brukare enligt 
lagom om valfrihet Hemtjänst". 

Riskvärdering 

12 

Riskkommentar 

Möjlig förekomst att rutiner och riktlinjer ej följs. Kan leda till allvarlig konsekvens. 

Kommentar 

Datum för kontroll: Löpande under året 

Resultat:  Granskning av två kommunala och tre privata utförare av hemtjänst har gjorts i samband 
med internkontrollpunkten som rör verksamhetsuppföljningar.  Granskning har gjorts av genom-
förandejournaler, genomförandeplaner och avvikelser för sex slumpvis utvalda personer, hälften 
kvinnor och hälften män (där tillräckligt antal personer funnits). 

Ingen enheterna har registrerat någon Lex Sarah eller Lex Maria under granskad period. 

Alla utom en privat utförare verkar ha en ordning för arbete med avvikelsehantering. Två privata 
utförare har väldigt få avvikelser, men även färre brukare. Generellt dock få avvikelser relaterat till 
antal brukare. De kommunala enheterna har dock rapporterat avsevärt fler avvikelser än de privata. 

Kvalitet på genomförandeplaner och genomförandejournaler varierar mycket. 

De två kommunala utförarna hade bra genomförandeplaner. En av tre privata utförare hade 
genomförandeplaner av mycket god kvalitet, i de fall de fanns (utförare hade övertagit ett stort antal 
brukare och hade inte kommit ikapp med arbetet med genomförandeplaner). 
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Två privata utförare behöver utveckla arbetet med att beskriva hur hjälp ska ges i genomförande-
planer. En privat utförare har ett större arbete att göra.  

En kommunal och en privat utförare hade i de flesta fall relevanta journalanteckningar. I övriga fall 
varierade det. Ibland fanns för få eller inga anteckningar, vilket medförde svårigheter att följa på-
gående vård och omsorg. 

Granskade enheter har fått del av uppföljningen. Resultatet av granskningarna används som 
underlag i planering av verksamhet 2023.  

Kontrollområde: Medborgarfunktionen 

Kontrollmoment: Aktgranskning. 

Riskvärdering 

9 

Riskkommentar 

Möjlig risk för bristande kvalitet i utredningar. Kan få kännbar konsekvens. 

Kommentar 

Datum för kontroll: November 2022 

Resultat: För aktgranskningen har ett antal akter/utredningar granskats för att säkerställa rätts-
säkerhet. Urvalet består av akter med nya beslut om avgiftsfri avlösning och kontaktperson enligt 
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL). Av de som 
har beslut om avlösarservice har 16 män och sex kvinnor fått beslut under 2022. Dessa akter har 
granskats. Resultatet av granskningen visar att utredningarna i stort uppfyller de krav som finns i 
rutiner kring insatsen. Av rutinen om avgiftsfri avlösning framgår att insatsen ska ges utan någon 
större utredning för att underlätta vardagen för anhöriga, därför saknas uppgifter som kan vara av 
betydelse för att utförandet ska kunna planeras på ett bra sätt. 

Det finns förbättringsområden för handläggningen av båda ärendeslagen. Arbetet med detta ska 
ingå i mål för 2023 där en aktivitet inom trygg omsorg och vård blir att säkerställa handläggningen 
för olika insatser. Ett fortsatt område kring utredningsförfarandet är att diskutera och eventuellt 
revidera olika riktlinjer för att se över vilka uppgifter som bör ingå i bedömning av en specifik insats. 
Ett förbättringsområde som framkommit genom så väl aktgranskningen som genom en dom från 
förvaltningsdomstolen är att det saknas en hänvisning i besluten till gällande lagstiftning. Det sak-
nades därmed motivering i beslutet. Att enbart hänvisa till bestämmelser är inte tillräckligt. 
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Kontrollområde: Avvikelsehantering 

Kontrollmoment: Kontroll av ej hanterade avvikelser 

Riskvärdering 

12 

Riskkommentar 

Förekomst av brister i nuvarande hantering. Kan leda till allvarlig konsekvens. 

Kommentar 

Datum för kontroll: Månadsvis och total samanställning januari 2023 

Resultat: Varje månad dras statistik ut från verksamhetssystemet, som dels syftar till en över-
gripande kontroll av eventuella lex Sarah och lex Maria-rapporter och dels för fånga upp om någon 
enhet får många ohanterade avvikelser. 

Totalt sett har förvaltningen 2022 något fler avvikelser än 2021. 4 339 avvikelser inrapporterades, 
och 3610 har bearbetats och avslutats vid årets slut. Av samtliga avvikelser under 2022 står 591 av-
vikelser som ej bedömda, vilket motsvarar cirka 14 % av avvikelserna. Andelen ej bedömda avvikel-
ser som är rapporterade enligt hälso- och sjukvårdslagen är cirka 12 %. Merparten av de avvikelser 
som inte är hanterade är från årets sista tre månader, främst december. Under året har brister 
främst uppmärksammats i samband med byte av enhetschef på enhet. Utredare har i dessa fall 
kunnat stödja enhetschef i hanteringen. Under slutet av året har workshops för avvikelsehantering 
med utredare startats som stöd till nya chefer. 

Hanteringen av avvikelser har totalt sett förbättrats i jämförelse med föregående år. 

Kontrollområde: Kontroll av användare och behörigheter 

Kontrollmoment: Granskning av att aktuella användare ligger i våra verksamhetssystem, 
samt att de har rätt behörighet. 

Riskvärdering 

9 

Riskkommentar 

Sannolikt att det förekommer brister i nuvarande hantering. Kan leda till kännbar konsekvens. 

Kommentar 

Datum för kontroll: Löpande under året 

Resultat: Stickprov i våra verksamhetssystem Treserva och NPÖ under året. I NPÖ granskades 
behörigheten för 99 personer varav 9 personer hade en felaktig behörighet. För treserva har en ny 
granskningsmetod arbetats fram under året. 20 personer kontrollerades enligt den nya metoden 
vara tre personer hade någon felaktighet i behörigheten. Granskningssättet bedöms fungera bra 
och granskning i större skala planeras inför 2023. 
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Kontrollområde: Medarbetare och arbetsmiljö 

Kontrollmoment: Hantering av arbetsskador och tillbud. 

Riskvärdering 

12 

Riskkommentar 

Möjligt att rapporterade ärenden blir liggande innan de hanteras. Kan få allvarlig konsekvens. 

Kommentar 

Datum för kontroll: Löpande under perioden 1 januari-30 november 2022. Slutgranskning den 9 
januari 2023. 

Resultat: Granskning av statistik har genomförts löpande under året av utredare.  Granskningen 
visar att 34 % av de arbetsskador och tillbud som rapporterats under perioden januari-november 
inte hade hanterats i Stella i slutet av året. Stella är det system där arbetsskador och tillbud skall 
hanteras. Huvuddelen av dessa är från november månad. Åtgärd för att förbättra hanteringen ytter-
ligare inför kommande år är att hanteringen av arbetsskador och tillbud blir en del av chefers 
månadsrapportering.  Kontrollpunkten bör kvarstå för att följa åtgärdens effekt.  

Kontrollmoment: Genomförande av skyddsrond. 

Riskvärdering 

12 

Riskkommentar 

Möjligt att skyddsronder inte genomförs årligen på alla arbetsplatser. Allvarligt för arbetsgivarens 
förmåga att bedöma och förebygga risker i arbetet. 

Kommentar 

Datum för kontroll: 2023-01-09 

Resultat: Protokoll från årets skyddsronder gällande den fysiska arbetsmiljön har begärts in. För tolv 
enheter saknas protokoll. Berörda enheter kommer genomföra skyddsrond under 2023 års början. 
För att underlätta arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet har ett nytt årshjul och ny rutin 
för detta lanserats under året. Momentet bör finnas kvar i internkontrollen och kontroll av genom-
förd skyddsrond bör ske under våren kommande år för att det skall finnas god tid att åtgärda even-
tuella brister. 
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Kontrollområde: Kvalitetsarbete 

Kontrollmoment: Kvalitetstillsyn 

Riskvärdering 

12 

Riskkommentar 

Möjligt att framtagna rutiner inte följs. Kan få allvarlig konsekvens. 

Kommentar 

Datum för kontroll: Pågående under året 

Resultat: Tio enheter inom särskilt boende, hemtjänst och funktionsstöd är granskade under året. 
Granskningsmodellen har fungerat väl men kommer fortsatt utvecklas som en del i det systematiska 
kvalitetsarbetet. Granskningarnas resultat återkopplas till berörda verksamheter med förslag på 
åtgärder och till berörda ledningsgrupper för åtgärder på verksamhets- eller förvaltningsnivå. 

Årets granskningar visar bland annat sårbarhet i samband med chefsbyten där bristande introduk-
tion av chefer är en riskfaktor. Granskningarna visar på en varierande nivå gällande avvikelsehante-
ring och dokumentation. Antalet avvikelser är på några enheter väldigt lågt i förhållande till antal 
brukare. Några enheter har också ett stort antal obearbetade avvikelser. Kvalitet på genomförande-
planer och genomförandejournaler varierar. Genomgående god eller mycket god kvalitet på doku-
mentation inom de granskade enheterna inom funktionsstöd. Alla granskade enheter verkar ha 
stort brukarfokus och arbetar systematiskt för att förbättra för den enskilde brukaren. 

Kontrollområde: Dataskyddsförordningen (GDPR) 

Kontrollmoment: Kontroll av att personuppgifter förvaras på ett säkert sätt. 

Riskvärdering 

12 

Riskkommentar 

Möjlig risk att personuppgifter redovisats/lagrats på ett för obehöriga åtkomligt sätt, även om stöd 
för behandling av personuppgifter finns. Kan få allvarliga konsekvenser till följd av att personupp-
gifter röjs. 

Kommentar 

Datum för kontroll: 2022-12-20 

Resultat: Stickprovskontroll har genomförts på tio olika månadsrapporter i Stratsys. Inga person-
uppgifter förekommer i dessa. Stickprov har genomförts på 20 handlingar i Lex. Sökning gjordes på 
registrerade/upprättade handlingar i april, respektive november. Tio handlingar i respektive månad 
granskades. Samtliga granskade handlingar hade en korrekt märkning gällande GDPR och sekretess. 

Kontrollområde: Stärkt patientsäkerhet 

Kontrollmoment: Kontroll att inga vårdplaner är äldre än ett år 

Riskvärdering 

9 
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Kommentar 

Datum för kontroll: 2022-12-27 

Resultat: Journalgranskning har genomförts av legitimerad sjuksköterska och rehabpersonal. Totalt 
har granskning skett av vårdplaner i 110 journaler. Av dem så var det åtta journaler som inte hade 
uppdaterade vårdplaner senaste året. Uppmärksammade brister har åtgärdats. 

Kontrollmoment: Rapporterade avvikelser enlig HSL har dokumenterad uppföljning av 
åtgärder 

Riskvärdering 

9 

Riskkommentar 

Risk att avvikelser avslutas utan att vidtagna åtgärders effekt har säkerställts. 

Kommentar 

Datum för kontroll: 2023-01-10 

Resultat: Mätning visar att 18,5 % av avvikelserna enligt hälso- och sjukvårdslagen saknar en doku-
menterad uppföljning av åtgärder. Störst brist kan ses för enheter där byte av chef skett under året 
och där chef som slutat inte har lämnat en fullständig dokumentation. Det är av vikt att säkerställa 
att chef som avslutar sin tjänst avslutar avvikelser i så hög grad som det är möjligt. 

Kontrollområde: Systematiskt brandskyddsarbete SBA 

Kontrollmoment: Genomförande av brandskyddrond 

Riskvärdering 

12 

Kommentar 

Datum för kontroll: 2023-01-09 

Resultat: Internkontrollen visar att brandskyddsronder inte genomförts enligt rutin på alla enheter. 
Anledning till att det inte genomförts varierar från fall till fall. I några fall har planerade brandronder 
i slutet av året ställts in till följd av sjukdom och planeras istället under början av 2023. I några fall 
finns oklarheter till följd av chefsbyte. Enheter som inte genomfört brandrond enligt rutin under 
andra halvåret 2022 planerar in detta under början av 2023. Rutinen för systematiskt brandskydds-
arbete inkluderas i enhetschefernas årshjul inför 2023 som en åtgärd för full följsamhet. Kontroll-
punkten kvarstår till kommande år.



 

 
PROTOKOLL 

 

 Sammanträdesdatum Sida  

Bygg- och miljönämnden 2023-03-01   
   

Ordförandens signatur Justerandes signatur 

 
BMN §28  ALLM.2022.8  

Internkontrollrapport 2022 för bygg- och 
miljönämnden 
Bygg- och miljönämndens beslut  
Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna internkontrollrapporten 2022. 

Sammanfattning av ärendet  
Bygg- och miljönämndens kontrollmoment rör rättssäkerhet, rättidsprövningar och 
ekonomisk uppföljning. 
 
Kontrollmomentet "Rättidsprövning" avser att visa om rättidsprövning sker i rätt tid och i  
enlighet med delegationsordningen. I 2 av 18 fall har rättidsprövningen överskridit en 
vecka (8 och 34 dagar).  
 
"Ekonomisk uppföljning" har kontrollerats med stickprov av 30 miljöärenden (varav 15 
avloppsärenden) och 15 byggärenden. Samtliga ärenden är debiterade och debiterade 
enligt antagen taxa.  
 
"Rättssäkerhet" syftar till att kontrollera att beslut inte innehåller formaliafel. Här 
granskas samtliga överklagade ärenden där dom kommit från överinstans under året. 
Inte i något fall har överprövande myndighet återförvisats eller upphävts av formella fel.  

Ärendets handlingar 
Tjänsteskrivelse 2023-02-15 
Tjänsteskrivelse 
Internkontroll-rapport 2022.pdf  

Bygg- och miljönämndens överläggning 
Under nämndens överläggning yttrar sig Christer Sundqvist (M). 
 
Beslutet skickas till: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Akten



Bygg- och miljönämnden 

 
 
Internkontroll-
rapport 
2022 
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Inledning 
Nämnden ska årligen kartlägga viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk 

och väsentlighet. 

Definition av intern kontroll 

Med intern kontroll avses kommunens och kommunkoncernens interna förfaringssätt och 

arbetsrutiner som syftar till att säkerställa att organisationens mål uppfylls, att avtal följs och att 

verksamheten är laglig. Den interna kontrollen avser åtgärder som bidrar till att utveckla och 

säkerställa funktion och kvalitet i kommunens verksamheter och därmed minska risken för 

avsiktliga eller oavsiktliga fel. 

I Katrineholms kommuns reglemente för intern kontroll anges att nämnden löpande ska följa upp 

det interna kontrollsystemet inom det egna området. Nämnden ska årligen utifrån en genomförd 

risk- och sårbarhetsanalys upprätta en plan för sin interna kontroll. Det innebär bland att kartlägga 

viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk och väsentlighet. 

Kommunens årshjul och process för internkontroll 

Intern kontroll är en process i flera steg: 

• Utvärdering av föregående års interna kontroll (nämndens internkontrollrapport) 

• Kartläggning av presumtiva kontrollområden och kontrollmoment 

• Värdering av risk och väsentlighet 

• Prioritering av kontrollmoment baserat på riskvärderingen 

• Framtagande av kontrollmetoder 

• Upprättande av nämndens internkontrollplan för det kommande året 

• Genomförande av kontrollmoment 

• Framtagande av åtgärder utifrån genomförd intern kontroll 

• Uppföljning av åtgärder 

• Sammanställning av nämndens årliga internkontrollrapport 

• Kommunstyrelsens årliga uppföljning av nämndernas interna kontroll 

Resultatet av den interna kontrollen från föregående år (internkontrollrapport) rapporteras till 

kommunstyrelsen och kommunens revisorer. Nämndernas internkontrollrapporter behandlas av 

kommunstyrelsen vid dess sammanträde i mars vilket innebär att rapporterna ska vara 

kommunledningsförvaltningen till handa under februari för beredning. 
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Riskvärdering 
En kartläggning och riskvärdering av kontrollområden och kontrollmoment ligger till grund för 

internkontrollplanen. Nedanstående modell används för värdering av risk och väsentlighet. Med risk 

i detta sammanhang avses sannolikheten för att fel eller skada uppträder. Med väsentlighet avses 

konsekvensen om risken inträffar. 

Risk Väsentlighet 

Värde Förklaring Värde Förklaring 

1 Osannolik 1 Försumbar 

2 Mindre sannolik 2 Lindrig 

3 Möjlig 3 Kännbar 

4 Sannolik 4 Allvarlig 

Vid värdering av risker multipliceras risken med väsentligheten. I internkontrollrapporten anges 

samma siffervärde för riskvärderingen som i internkontrollplanen. Nedan anges hur riskvärderingen 

ska tolkas. 

Värdering (risk x väsentlighet) Förklaring Hantering 

Värde 1-3 Risken accepteras. Ingen åtgärd. 

Värde 4-8 Risken hålls under uppsikt. Bevakning 

Värde 9-12 Risk som kräver åtgärd. Internkontrollplan 

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

Kontrollmoment: Kontroll att bygglov och miljö- och hälsoskyddsärenden debiteras enligt 

taxa 

Riskvärdering 

9 

Riskkommentar 

Risken bedöms som möjlig och väsentligheten som kännbar. 

Kommentar 

Datum för kontroll: 2023-02-15 

Resultat: 

Samtliga 45 kontrollerade ärenden är korrekt debiterade 

Kontrollområde: Rättssäkerhet 

Kontrollmoment: Kontroll av att beslut inte innehåller formfel. 

Riskvärdering 

12 

Riskkommentar 

Risken är möjlig och väsentligheten allvarlig. 

Kommentar 

Datum för kontroll:2023-02-10 

Resultat: Överprövande myndighet har granskat sammanlagt 37 beslut under året. Inte i något fall 

har besluten återförvisats eller upphävts av formella skäl. Däremot har överprövande myndighet 

återförvisat eller upphävt beslutet av annan anledning i 16 fall. I ärenden som hunnit prövats i två 

instanser under året har endast utfall från högst prövande instans ingått i kontrollen. 

  

Åtgärder Startdatum Slutdatum 

 Genomgång av resultatet av interkontrollen med samtliga medarbetare. 2022-01-25 2023-02-28 
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Kontrollområde: Rättidsprövning 

Kontrollmoment: Kontroll av att rättidsprövning sker i rätt tid. 

Riskvärdering 

9 

Riskkommentar 

Risken bedöms som möjlig och väsentligheten som kännbar. 

Kommentar 

Datum för kontroll:2023-02-10 

Resultat: Rättidsprövning har gjorts i 18 ärenden under året. I två ärenden har den dröjt mer än en 

vecka (8 resp 34 dagar). Medelvärdet är 4,6 dagar och medianvärdet 2,5 dagar. 

  

Åtgärder Startdatum Slutdatum 

 Genomgång av resultatet av internkontrollen med samtliga medarbetare 2022-01-25 2023-02-28 
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Tjänsteskrivelse Sida 1 (1) 

Datum 

2023-03-22 
Vår beteckning 

KS/2023:128 - 1.5.2 - Mäta 
verksamhetskvalitet 

Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 

Mottagare: 

 
Vår handläggare 

Axel Stenbeck 
Handläggare telefon 

0150-570 80 
Handläggare e-post 

Axel.Stenbeck@katrineholm.se 

Kommunstyrelsens internkontrollplan 2023 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till internkontrollplan 2023 för 
kommunledningsförvaltningens och samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsområde. 

Sammanfattning av ärendet 
De båda förvaltningarna som ingår i kommunstyrelsens ansvarsområde, 
kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen, har inför 2023 
upprättat en internkontrollplan som bygger på interna kontroller under föregående år samt 
kartläggning av tillkommande presumtiva riskområden. 

Ärendets handlingar 
 Kommunstyrelsens internkontrollplan 2023 

 

 

Axel Stenbeck 
Utredare 

Beslutet skickas till: 

Akt 

 



Kommunstyrelsen

 
 
Internkontroll-
plan 
2023 
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Inledning 
Nämnden ska årligen kartlägga viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk 
och väsentlighet. 

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

I Katrineholms kommuns reglemente för intern kontroll anges att nämnden löpande ska följa upp 
det interna kontrollsystemet inom det egna området. Nämnden ska årligen utifrån en genomförd 
risk- och sårbarhetsanalys upprätta en plan för sin interna kontroll. Det innebär bland att kartlägga 
viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk och väsentlighet. 

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

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

Nämnderna ska senast i februari fastställa sina planer för det kommande årets interna kontroll 
(internkontrollplan). Resultatet av den interna kontrollen från föregående år (internkontrollrapport) 
rapporteras till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. Nämndernas internkontrollrapporter 
behandlas av kommunstyrelsen vid dess sammanträde i mars vilket innebär att rapporterna ska 
vara kommunledningsförvaltningen till handa under februari för beredning. 
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Kartläggning av 
kontrollområden, 
kontrollmoment och 
riskvärdering 
Modell för kartläggning och riskvärdering 
Första steget i arbetet med internkontrollplanen är att kartlägga presumtiva kontrollområden. 
Kontrollområdena kan bestå av flera kontrollmoment. Utgångspunkt för kartläggningen är att den 
interna kontrollen ska säkerställa att organisationens mål uppfylls, att avtal följs och att 
verksamheten är laglig. De områden, processer eller rutiner där kontrollen bedöms vara tillräcklig 
via förvaltningens systematiska kvalitetsarbete eller via andra upparbetade kontroller behöver inte 
tas med i internkontrollplanen. 

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

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

Risk Väsentlighet 

Värde Förklaring Värde Förklaring 

1 Osannolik 1 Försumbar 

2 Mindre sannolik 2 Lindrig 

3 Möjlig 3 Kännbar 

4 Sannolik 4 Allvarlig 

Vid värdering av risker multipliceras risken med väsentligheten enligt nedan. 

Värdering (risk x väsentlighet) Förklaring Hantering 

Värde 1-3 Risken accepteras. Ingen åtgärd. 

Värde 4-8 Risken hålls under uppsikt. Bevakning 

Värde 9-12 Risk som kräver åtgärd. Internkontrollplan 

Värde 13-16 Stor risk som kräver åtgärd. Internkontrollplan 

  

Kartläggning av kontrollområden och kontrollmoment 
Varje avdelning har vid en kartläggning bland annat gått igenom internkontrollrapporten från 2022 
och gjort bedömning huruvida kontrollområden behöver kvarstå, antingen som den är eller 
reviderad, eller tas bort inför planen 2023. 
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Riskvärdering av kontrollmoment 
Några kontrollmoment har den högsta riskvärderingen, det vill säga 16. Den bedömningen görs då 
några kontrollmoment bland annat berör personer med skyddade identiteter, där både risken och 
möjligheten finns att deras identiteter röjs om inte rutiner fungerar och följs. 
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Internkontrollplan 
 

Område Kontrollmoment Kontrollmetod Riskvärdering Frekvens Ansvarig 

Informationssäkerh
etspolicy 

Dokument efterlevs Stickkontroll via 
våra användare 

Möjlig Kvartalsvis Informationssä
kerhetsansvari
g 

Avveckling, 
uppgradering, 
utökning och 
implementering av 
IT-system samt 
utrustning. 
(Delegationsordnin
g för KS 53/2009) 

Inköp kanaliseras via It-
kontoret 

Stickkontroll i 
inköpsprocessen 

Sannolik Kvartalsvis Digitaliseringsc
hef 

Inventariehantering Rutiner finns 
dokumenterat, är spridd 
på 
Digitaliseringsavdelning
en och efterlevs 

Årlig genomgång 
av register 

Mindre 
sannolik 

Årsvis Digitaliseringsc
hef 

Behörighet till 
verksamhetssystem 

Aktualitet och 
behörighet 

Genomgång av 
användarkonton 
och behörigheter 

Sannolik Kvartalsvis Systemförvalta
re 

Ekonomisystem Filinläsning -
  integrationer och 
återrapportering. Rätt 
belopp/mottagare 

Skapa rutiner för 
kontroll att filer 
har integrerats 
och 
återrapporterats 
från 
ekonomisysteme
t. Följa upp 
avvikelser och 
arbeta med att 
förebygga dessa. 

9 = Möjlig och 
kännbar. 

3 gånger per 
år. 

Systemförvalta
re 

Kontroll att LOU följs. Stickprov, efter 
varje 
kvartalsrapport. 

Sannolik och 
kännbar =12 

4 gånger per 
år 

Upphandlare Inköp 

Kontroll att LOU följs. 
Uppföljning av särskilda 
kontraktsvillkor 
(miljö/sociala krav) 

Granskning av 
nya avtal. 

Möjlig och 
kännbar = 9 

I samband 
med delår 
och helår. 

Upphandlare 

Momsregler Att återsökning av 
moms sker enligt 
gällande regler för 
särskild 
momskompensation 

Genomgång av 
momsredovisnin
gar 

Möjlig och 
kännbar = 9 

Kontinuerligt Ekonomiadmin
istratör 

Kontroll av 
brandskydd 

Enligt checklista SBA Skyddsrond  1 ggr/år Säkerhetschef 

Säkerställa att 
samtycken finns 

Stickprov 16 Sannolik 
och allvarlig 

1 gång per 
år 

Kommunikatio
nsstrateg 

Bilder 

Bilder på webben är 
kopplade till imagevault 

Stickprov 16 Sannolik 
och allvarlig 

2 gånger per 
år 

Kommunikaito
nsstrateg 
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Område Kontrollmoment Kontrollmetod Riskvärdering Frekvens Ansvarig 

Tillse att riktlinjer kring 
webbhantering och 
publicering finns och är 
kända 

Översyn 12 Möjlig och 
kännbar 

1 gång Kommunikatio
nsstrateg 

Webben 

Tillse att rutiner kring 
inloggning utan Single-
Sign-On finns 

Upprättande av 
en rutin 

16 - sannolik 
och allvarlig 

1 gång Kommunikatio
nsstrateg 

Kriskommunikation Tillse att 
kriskommunikationspla
n finns och är 
uppdaterad 

Översyn 9 Möjlig och 
kännbar 

1 gång Kommunikatio
nsstrateg 
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Datum 

2023-03-02 
Vår beteckning 

KS/2023:107 - 1.5.1 - 
Kvalitetsstyra 

Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 

Mottagare: 

Kommunstyrelsen 
Vår handläggare 

Matilda Johansson 
Handläggare telefon 

0150-570 18 
Handläggare e-post 

Matilda.Johansson2@katrineholm.se 

Uppföljning av program för privata utförare 2022 - 
kommunstyrelsen 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta uppföljning av program för privata utförare för 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunens styrdokument Program för privata utförare ska samtliga nämnder varje 
år göra en uppföljning av privata utförare inom verksamheten.  

En privat utförare definieras i kommunallagen som en juridisk person eller en enskild 
individ som har hand om ansvaret av en kommunal angelägenhet enligt 3 kap. 12 § KL. Det 
kan handla om olika företagsformer som till exempel aktiebolag, stiftelser eller enskilda 
firmor. 

Vid genomgång av kommunledningsförvaltningens och samhällsbyggnadsförvaltningens 
verksamheter konstateras att det i dagsläget inte finns några privata utförare som omfattas 
av programmet inom förvaltningarnas verksamhetsområde. 

 

Matilda Johansson 
Utredare 

Beslutet skickas till: 

Akten 
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Datum 

2023-02-27 
Vår beteckning 

KS/2023:27 - 1.9.1 - 
Inkommande remisser 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

Stab 

Mottagare: 

Kommunstyrelsen 
Vår handläggare 

Jennie Hjertberg 
Handläggare telefon 

0150-570 00 
Handläggare e-post 

Jennie.hjertberg@katrineholm.se 

Svar på remiss Rumslig strategi för Östergötland 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar samhällsbyggnadsförvaltningens remissyttrande på Rumslig 
strategi för Östergötland och översänder denna till remissavsändaren. 

Sammanfattning av ärendet 
Region Östergötland har tagit fram ett förslag på Rumslig strategi för Östergötland som har 
till syfte att bidra till en god samhällsutveckling i Östergötland. Rumslig strategi är en brygga 
mellan Utvecklingsstrategi för Östergötland och de östgötska kommunernas 
översiktsplaner. 

Katrineholms kommun har tagit del av förslaget på rumslig strategi och har i stort inget att 
erinra på förslaget mer än en önskan om att Katrineholms relation till Östergötlands 
arbetsmarknader tas i beaktan när järnvägssträckan Linköping-Västerås prioriteras och när 
RV 55/56 hanteras. 

Ärendets handlingar 
 Dialogversion Rumslig strategi 2023-01-05 

Ärendebeskrivning 
Region Östergötland har tagit fram ett förslag på Rumslig strategi för Östergötland, ett 
styrdokument som ska verka i gränslandet mellan den regionala strategin och den 
kommunala planeringen. Den rumsliga strategin hanterar frågor som rör platsutveckling i 
ett närgeografiskt såväl som storregionalt perspektiv, rörelse i- och genom regionen i form 
av stråk för järnväg och motortrafik. Rumslig strategi för Östergötland beskriver ett nuläge 
med ortsstruktur i länet och stråkkartor, och tecknar en målbild för år 2040. 

Yttrande 

Katrineholms kommun har tagit del av underlaget och har i stort inget att erinra över 
dokumentets innehåll men önskar förtydliga vikten av relationerna mellan Katrineholms 
kommun och de östgötska kommunerna. Nedan följer ett kortare resonemang kring detta.  

Relationerna mellan Östergötland och Katrineholms kommun har olika karaktär. 
Katrineholms kommun delar kommungräns dels med Finspångs kommun och dels med 
Norrköpings kommun. Mellan Katrineholm och dessa kommuner ser rörelserna olika ut, 
där Norrköping, som är Katrineholms närmaste stad, och Katrineholm har väldigt starka 
relationer i form av dagpendling för arbete och studier. Finspång är genom Rejmyre 



 Tjänsteskrivelse Sida 2 (2) 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
Datum 

2023-02-27 

Vår beteckning 

KS/2023:27 - 1.9.1 - 
Inkommande 
remisser 

 

glasbruk också ett viktigt besöksmål för Katrineholm och Västra Sörmland. Katrineholms 
kommun ser det som positivt att den nationella stamvägen RV56 lyfts som ett viktigt stråk 
för transporter. Katrineholms kommun vill också trycka på vägens betydelse i ett lokalt 
perspektiv för att knyta samman Katrineholm och Norrköping och ge sammanhang åt de 
mindre boendenoderna däremellan. 

I avsnittet Principer för regional rumslig planering beskrivs att kopplingarna till Katrineholm 
ska stärkas, utifrån Katrineholms roll som knutpunkt på järnvägen. Samtidigt är kopplingen 
mellan Östergötland och Eskilstuna prioriterad som nummer 4 tidigare i samma avsnitt. 
Sträckan Linköping-Norrköping-Katrineholm-Eskilstuna-Västerås bedöms i avsnittet 
Beskrivning storregional nivå 2040 få utökad potential först vid kortare restider. Här skymtar 
en konflikt mellan prioriteringarna, eller åtminstone en problematik i att förverkliga 
intentionen om stärkt samband till Katrineholm när den tågrelationen är beroende av hur 
sträckan vidare mot Eskilstuna/Västerås prioriteras. 

Katrineholms kommun hade välkomnat ett avsnitt med resonemang om de östgötska 
besöksnäringsnoderna och stråken/relationerna mellan dessa. Det kunde dels stärka 
princip 1. ”knyt samman Östergötland” och dels stärka inriktningen om att genom 
platsutveckling stärka attraktivitet i noder och platser genom att visa mångfalden av 
upplevelsebaserade sätt identitetsmarkörer för länet.  

 

Jennie Hjertberg 
Strateg, samhällsbyggnad 

Beslutet skickas till: 

Region Östergötland 

Akten 

  



Underlag till fördjupad dialog

5 januari 2023

Rumslig strategi för Östergötland

Dnr RÖ 2022/10319



Östergötland

2

KOMMUN BEFOLKNING 
2021

BEFOLKNINGS-
FÖRÄNDRING 
2011-2021

BEFOLKNINGS-
PROGNOS
2040 (scb)

Mjölby 28 269 +8,4% 30 602

Ödeshög 5 309 +1,2% 5 337

Ydre 3 695 +0,8% 3 749

Kinda 10 048 +2,5% 10 349

Boxholm 5 512 +5,9% 5 721

Åtvidaberg 11 462 -0,5% 11 289

Finspång 21 889 +5,4% 21 745

Vadstena 7 528 +2,9% 7 977

Motala 43 674 +4,4% 44 297

Söderköping 14 673 +4,5% 15 423

Norrköping 144 458 +10,6% 156 982

Linköping 165 527 +12,3% 185 621

Valdemarsvik 7 660 0% 7 245
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Inledning

Rumslig strategi tar avstamp i det utvecklingsuppdrag som regionen har genom 
Lagen om regionalt utvecklingsansvar (2010:630) och förordningen om regionalt 
tillväxtarbete (2017:583) och är en del av Utvecklingsstrategi för Östergötland. 
Region Östergötland har inte ansökt om att bli regionplaneupprättare och ansvarar 
därmed inte för den regionala fysiska planeringen, då en regionplan inte bedöms ge 
tillräckligt stort mervärde. Istället vill region Östergötland genom rumslig strategi 
och fördjupad samverkan verka för en god samhällsplanering i Östergötland. 

För att samordna den regionala och kommunala planeringen finns det beskrivet i 
förordningen om regionalt tillväxtarbete (2017:583) att det regionala tillväxtarbetet 
ska samordnas med kommunernas översiktsplanering. Likaså står det i plan- och 
bygglagen (2010:900) att det ”Av översiktsplanen ska framgå hur kommunen i den 
fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och samordna översiktsplanen med 
relevanta nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för en 
hållbar utveckling inom kommunen”. Rumslig strategi syftar i en del att bidra med 
denna brygga mellan Utvecklingsstrategi för Östergötland och de kommunala 
översiktsplanerna. 

Samverkan

Region Östergötland har en särskild roll i att samordna insatser för 
Utvecklingsstrategi för Östergötland, och i förlängningen Rumslig strategi för 
Östergötland. Genom samverkansavtal mellan Region Östergötlands kommuner 
och regionen har en samrådsstruktur etablerats med politiska forum och 
tjänstepersonsforum för dialog, erfarenhetsutbyte och samverkan. Denna 
samrådsstruktur är en nödvändig förutsättning för att utveckla den samordnade 
samhällsplaneringen i Östergötland och är central för fortsatt samverkan. 
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Region Östergötland verkar också i olika storregionala sammanhang, som 
Sydöstra sjukvårdsregionen, Östra Mellansverige (ÖMS), Mälardalsrådet och En 
bättre sits. Samordning av samhällsplanering behövs därför ske inom en rad 
områden. I storregionala sammanhang med samarbetsregioner, och i 
inomregionala sammanhang tillsammans med Östergötlands kommuner. 

För att uppnå målbilden Goda livsvillkor i Östergötland är det viktigt med fortsatt 
bra samverkan mellan olika ansvarsområden och att kommunal planering och 
regional samhällsplanering harmonierar och stödjer varandra

Inledning - Samverkan



Inledning

Utvecklingsstrategi för Östergötland (RUS)
Utvecklingsstrategin har det övergripande målet Goda livsvillkor i Östergötland. 
Detta innebär att alla som bor och verkar i Östergötland ska ha möjlighet att leva 
ett gott liv. Målbilden för Goda livsvillkor i Östergötland formuleras i 
utvecklingsstrategin som:

Goda livsvillkor tar sin utgångspunkt både i individen och i samhället. Goda livsvillkor 
förutsätter en hållbar utveckling i hela Östergötland. En hållbar utveckling där 
ekologiska, sociala och ekonomiska perspektiv integreras och balanseras med 
varandra. 
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Det övergripande målet har sedan brutits ned i tre delmål och sex prioriterade 
områden. De tre delmålen är:

• Ett inkluderande Östergötland

• Ett innovativt Östergötland

• Ett grönare Östergötland

De sex prioriterade områdena är:

1. Skapa ett mer digitalt Östergötland

2. Skapa ett grönare Östergötland

3. Bygga kunskap och kompetens genom livslångt lärande

4. Skapa attraktiva livsmiljöer

5. Skapa förnyelseförmåga och konkurrenskraft

6. Knyta samman Östergötland och ta tillvara det goda läget

Av dessa sex prioriterade områden är det nummer sex Knyt samman Östergötland 
och ta till vara det goda läget som lyfter behovet av att fördjupa den gemensamma 
bilden av hur Östergötland fungerar och bör knytas samman. 

Inledning – Utvecklingsstrategi för Östergötland (RUS)



Inledning

Knyt samman Östergötland och ta tillvara det goda läget 

Ett Östergötland som är geografiskt sammanhållet stärker förutsättningarna för 
hållbar utveckling och goda livsvillkor för regionens invånare. En förutsättning för 
detta är att olika platsers förutsättningar tas tillvara. Genom att skapa mer 
sammanhållna arbets-, bostads- och studiemarknader skapas förutsättningar för 
ett väl fungerande Östergötland. Ett geografiskt helhetsperspektiv ska fullt ut ta 
tillvara landsbygders, städers, tätorter och byars förutsättningar inklusive 
mellankommunala samband över länsgränser.

Östergötlands geografiska läge ger oss bra förutsättningar. Det är viktigt att 
Östergötland bygger sina kopplingar med omlandet utifrån egen styrka. Linköping 
och Norrköping ska stärkas som storregionala nodstäder genom att dessa knyts 
samman än mer. Med det som utgångspunkt stärks Östergötland genom att 
tydligare hänga samman med sitt närområde, Göteborg, Öresund och europeiska 
kontinenten. Av speciell betydelse är rollen i Östra Mellansverige och utefter det 
starka kommunikationsstråket som löper från Stockholmsregionen genom 
Östergötland och vidare mot sydväst.

(RUS 2021)
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Potentialen i närheten till Stockholm och Mälardalen (Östra Mellansverige) ska 
nyttjas. Byggandet av Ostlänken är centralt för detta. Östergötland ska verka för att 
integrera arbets-, bostads- och studiemarknaderna med i första hand Stockholm, i 
andra hand andra närliggande storregionala nodstäder.

Utifrån detta ska en rumslig strategi som fördjupar bilden av hur Östergötland 
fungerar [nuläge]  och bör knytas samman [år 2040] tas fram utifrån principerna: 

• prioritera bebyggelseutveckling på platser med goda förutsättningar till 
platsutveckling på landsbygder, i städer, tätorter och byar i syfte att stärka och 
utveckla attraktiva livsmiljöer där människor vill bo och

• verka för en tät och sammanhållen bebyggelse med fokus på platser med goda 
förutsättningar till effektiv kollektivtrafik och god service och med hänsyn tagen 
till olika platsers förutsättningar på landsbygder i städer, tätorter och byar för att 
främja en hållbar struktur.

(RUS 2021)

Inledning – Utvecklingsstrategi för Östergötland (RUS)



Inledning

Rumslig strategi för Östergötland
Region Östergötland arbetar med regional rumslig planering för att åstadkomma 
en långsiktig hållbar utveckling. Den regionala rumsliga planeringen är 
betydelsefull då vi lever i en regional kontext. Rumslig planering ska bidra till 
kunskapshöjning, att se helheter i regionala utmaningar men också möjligheter, 
vara vägledande i frågor av mellanregional och mellankommunal karaktär och ge 
inspel till framtida regional och nationell planering. Rumslig strategi tar avstamp i 
det utvecklingsuppdrag som regionen har genom Lagen om regionalt 
utvecklingsansvar (2010:630) och förordningen om regionalt tillväxtarbete 
(2017:583).

Trafik och samhällsplaneringsnämnden (TSN) har gett regionutvecklingsdirektören 
i uppdrag att arbeta fram ett förslag till rumslig strategi för Östergötland (2020-11-
05 §120). Den rumsliga strategin är en del av utvecklingsstrategin för Östergötland 
(RUS) och preciserar den rumsliga inriktningen genom att ge en fördjupad bild av 
hur Östergötland fungerar och bör knytas samman. I samband med revidering och 
aktualisering av utvecklingsstrategi för Östergötland kommer rumslig strategi att 
inarbetas i utvecklingsstrategin. 
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Rumslig strategi för Östergötland omfattar hela Östergötlands geografi och har 
tidshorisont år 2040, samma som i utvecklingsstrategi för Östergötland. Rumslig 
strategi består av strukturbilder i olika skalnivåer och ett antal principer. 
Principerna innehåller prioriteringar för att nå målbilden om goda livsvillkor i 
Östergötland och strukturbilderna visar hur principerna kan tolkas i de olika 
skalnivåerna storregional och regional nivå samt närgeografin. Rumslig strategi för 
Östergötland är vägledande, både internt och externt, för utveckling av de rumsliga 
strukturerna i länet.

Mål

En rumslig strategi för Östergötland med en väl avvägd rumslig inriktning för 
Östergötland (strukturbild) som anger en tydlig prioritering av olika platsers 
funktioner och relationer.

Inledning – Rumslig strategi för Östergötland



Inledning
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Syfte

• Utgöra det rumsliga perspektivet i alla regionala styrdokument

• Utgöra underlag för Region Östergötlands agerande i kommunala planprocesser 
och andra planprocesser

• Stärka Region Östergötlands roll som samhällsbyggare genom ett konsekvent 
rumsligt agerande i bland annat hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken

• Utgöra underlag för kommunernas arbete med regionala och mellankommunala 
utvecklingsfrågor 

Inledning – Rumslig strategi för Östergötland



Inledning

Utmaningar och möjligheter
Östergötland står sig i många delar starkt. Utvecklingsstrategi för Östergötland 
lyfter dock fram ett antal utmaningar som regionen behöver fortsätta arbeta med 
för att nå målbilden Goda livsvillkor i Östergötland samtidigt som vi arbetar för en 
hållbar utveckling ur ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv. Utmaningar 
som lyfts fram i utvecklingsstrategi för Östergötland är;

• Ojämlika förutsättningar

• En arbetsmarknad med matchningsproblem

• En segregerad boendemiljö med skiftande förutsättningar

• Skillnader i tillgång till att utöva och uppleva kultur

• En infrastruktur med kapacitetsbrist och ojämn tillgänglighet

• Miljö- och klimatutmaningar

• Näringslivets förnyelseförmåga behöver stärkas

För att klara utmaningarna och åstadkomma ett hållbart och konkurrenskraftigt 
Östergötland krävs ett långsiktigt, samlat och strategiskt utvecklingsarbete som 
involverar både näringsliv, civilsamhälle, kommuner, grannregioner osv. Rumslig 
strategi är en del i detta arbete. 
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Hur bidrar Rumslig strategi? 

Det regionala utvecklingsarbetet och rumslig strategi är ett av flera verktyg som 
kan bidra till en hållbar och utveckling och att nå målbilden Goda livsvillkor i 
Östergötland. Rumslig strategi anger principer och ett förhållningssätt på en 
övergripande nivå för att bidra till att klara utmaningarna i utvecklingsstrategin. 
Rumslig strategi bidrar med; 

• Ett geografiskt helhetsperspektiv där insatser anpassas till olika platsers 
förutsättningar

• Ett geografiskt sammanhållet Östergötland som stärker förutsättningarna för en 
robust och resilient region. 

• Ett effektivt och hållbart transportsystem och en väl utbyggd kollektivtrafik som 
en del i samhällsplaneringen

• Ett minskat resandebehov och ökad tillgänglighet bland annat till följd av 
fortsatt utbyggnad av digital infrastruktur

Inledning - Utmaningar och möjligheter



Strukturbild i olika skalnivåer

I Östergötland finns en mångfald av olika livsmiljöer: skärgården, skogsbygderna, 
slättlandskapet, storstäderna, småstaden, tätorterna, byarna och landsbygderna. 
Bra boende, arbete, och tillgång till service, kultur, omsorg och rekreation och 
naturupplevelser finns i alla delar av Östergötland. Olika platsers unika och egna 
kvaliteter kompletterar eller förstärker andra platser och ger en bredd i livsmiljöer. 

Den rumsliga strategin är framåtblickande (2040) och visar en fördjupad och 
sammanvägd bild av Östergötland i den storregionala skalan, i den regionala 
skalan och i närgeografin. Beroende på vilken skala som betraktas framträder olika 
geografier och företeelser som har påverkan på livsmiljön för regionens invånare. 
De olika skalnivåerna är sinsemellan lika viktiga, och har betydelse för utvecklingen 
så väl lokalt som länet som helhet. Orter, platser, noder kan framträda i flera nivåer 
men har då oftast olika betydelse för och påverkan på sitt omland beroende på 
vilken skala den redovisas i. 

Strukturbilderna tydliggör vilka olika prioriteringar som behöver ske i de olika 
geografierna. De perspektiv som visas i strukturbilderna är strukturerande i sin 
skalnivå. 

10 Strukturbild i olika skalor

Planering sker på olika nivåer och i olika geografier parallellt över tid. En långsiktig 
och förutseende planering med ett  geografiskt helhetsperspektiv ger 
förutsättningar för platser med olika förutsättningar och potential att leva över tid. 
Östergötland har en stark förmåga att attrahera, behålla och utveckla människor, 
näringsliv och investeringar. Den rumsligs strategin ska bidra till att förstärka och 
utveckla detta.
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Strukturbildens olika skalnivåer och 
utvecklingsriktning

Beroende på i vilken skala platser och funktioner 
betraktas, så kan de inneha olika roller. För i olika 
skalor framträder olika geografier och företeelser 
som har betydelse för regionens invånare. Detta 
illustreras i bilden till höger och tydliggörs i efterfölj-
ande avsnitt genom en bild av nuläget, en bild av år 
2040 samt beskrivning av den förflyttning som 
förväntas ske.  

Den storregionala nivån visar en schematisk bild av 
hur Östergötland är uppkopplad storregionalt idag 
och år 2040. Fokus är stärkt storregional integrering 
och funktionalitet. 

Den regionala nivån har fokus på Östergötland, det 
vill säga ett sammanhållet Östergötland, samt 
samband över länsgräns med centralorter i 
grannkommuner. Idag och år 2040.

I närgeografin är fokus främst på Östergötlands 
mindre tätorter, småorter och olika bygder och hur 
dessa kan stärkas. Nära samband med orter intill 
länsgräns tas tillvara. Fortsatt arbete med 
närgeografi 2040 kommer ske i dialog med 
kommunerna i Östergötland under remisstiden.

Strukturbild i olika skalor



Principer för regional rumslig 
planering

Den rumsliga strategins principer har sin grund i Utvecklingsstrategi för 
Östergötland och dess inriktning Knyt samman Östergötland och ta tillvara det goda 
läget. Principerna och Regionens fortlöpande arbete kommer genomsyras av ett 
geografiskt helhetsperspektiv där hänsyn tas till landsbygders, städers, tätorters 
och byars förutsättningar. Principerna syftar till att främja likvärdiga möjligheter till 
ett gott liv i hela Östergötland. 

Följande övergripande principer har formulerats för den rumsliga inriktningen:

Övergripande principer

• Knyta samman Östergötland och ta till vara det goda läget 

1. Knyta samman Östergötland

2. Stärka kopplingarna till Stockholm

3. Stärka kopplingarna till närliggande noder 

• Prioritera bebyggelseutveckling i, och utveckling av, platser som främjar en 
hållbar struktur

De övergripande principerna innebär följande för respektive skalnivå:

Storregionalt

• Stärka Linköping och Norrköping som storregionala nodstäder

• Stärk Östergötlands kopplingar till

1. Stockholm 

2. Örebro

3. Öresund, Göteborg (Jönköping)

4. Eskilstuna (Västerås)

• Stärka Motala och Mjölby (knutpunkt) som orter med storregionala funktioner

12 Principer för regional rumslig planering (Rumslig strategi)



Principer för regional rumslig 
planering (forts)

Regionalt

• Knyta samma och skapa ett nära Östergötland

• Stärkt bredbandsutbyggnad

• Starka kollektivtrafikstråk

• Ett transporteffektivt samhälle – rätt trafikslag på rätt plats

• Stärk Östergötlands kopplingar till närliggande noder

1. Tranås, Nyköping

2. Katrineholm, Hallsberg (knutpunkt) 

• Stärka västra Östergötland i sin flerkärnighet och pärlbandsstrukturen i östra 
delen 

— Prioritera bebyggelseutveckling i stationsnära och hållplatsnära lägen

• Stärka regionala och delregionala noder genom hållbar platsutveckling

• Verka för samlokalisering och samordning av offentlig och kommersiell 
service 

• Verka för omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer

Närgeografi

• Knyta samman och utveckla platser utifrån deras karaktär och särart

— Stärk tillgänglighet till noder och orter med service och nyckelfunktioner

— Möjliggör gång och cykel där det är möjligt 

— Yttäckande kollektivtrafik

• Ta tillvara och utveckla funktionella samband inom och över länsgräns

— Eksjö, Västervik, Vimmerby 

• Stärka noder och orter med service som nav i sitt närområde 

— Prioritera ny bebyggelse i anslutning till befintliga strukturer

— Verka för omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer som en del i platsutveckling

13 Principer för regional rumslig planering (Rumslig strategi)



Storregional nivå - nuläge

Östergötland är en del av Östra Mellansverige men långa restider till 
Stockholm och Östra Mellansverige ger inte den önskade storregionala 
integreringen och den höga funktionaliteten som en gemensam arbets-, 
studie- och bostadsmarknad kräver. Befintliga tågförbindelser till Örebro 
från Motala/Mjölby, och Eskilstuna från Norrköping/Linköping har idag 
låga resande- och arbetspendlingsnivåer. Utbytet och relationen med 
Stockholm är den relation med nodstäder som har absolut störst 
betydelse för Östergötland i nuläget. 

E4:an är ett starkt kommunikationsstråk för vägtransporter som 
genomkorsar länet och förbinder Linköping/Norrköping med Jönköping. 

I Östergötland finns två arbetsmarknadscentrum, Linköping och 
Norrköping. Majoriteten av kommunerna i länet tillhör någon av dessa. 
Linköping och Norrköping är starka som bostadsorter, arbetsmarknader 
och utbildningsnoder. Under de senaste åren har utvecklingen i 
Linköping varit starkare. 

14 Storregional nivå - nuläge



Storregional nivå - 2040

Den relativa närheten till Stockholm och Mälardalen (Östra 
Mellansverige) ger Östergötland goda möjligheter att samarbeta och 
samagera i Sveriges främsta tillväxtregion. Här finns hälften av Sveriges 
befolkning och ungefär hälften av Sveriges ekonomiska tillväxt sker i 
Östra Mellansverige. Med förbättrade och snabbare förbindelser till 
Örebro och Stockholm knyts Östergötland starkare till Stockholm och 
Östra Mellansverige. (RUS 2021)

Målbild

Stärkta funktionella kopplingar som länkar samman Östergötland och 
omvärlden 

• Stärkta internationella kopplingar
• Nyckelinfrastruktur för gods
• Nodstäder är kopplade till Stockholm och till varandra

Stärkt storregional funktionalitet och integration av bostads-, studie-
och arbetsmarknad. Förbättrade kopplingar finns till Stockholm och 
Örebro. 

Noder med funktioner av storregional karaktär är tillväxtmotorer i länet 
och Sverige

15 Storregional nivå – 2040 (Rumslig strategi)



Beskrivning storregional nivå 2040

Förbättrade förbindelser mellan Linköping – Stockholm (Järna) och Mjölby –
Örebro innebär kortare resetider och ökar den funktionella integreringen med Östra 
Mellansverige och Stockholm.

Ostlänkens utbyggnad (Linköping – Norrköping – Järna - Stockholm) innebär dels 
en restidsvinst på 35 min jämfört med idag mellan Linköping och Stockholm, 
utökad interaktion med Stockholm (utökad arbets- och studiemarknad) samt att 
kapacitet frigörs för fler godståg och pendeltåg på befintliga banor. Ostlänken 
beräknas vara klar för trafikering år 2035.

Utbyggnaden av dubbelspår mellan Hallsberg - Degerön beräknas vara klar år 2031 
och innebär effektivare och mer hållbara godstransporter på järnväg. Godsstråket 
har stor betydelse för godstransporterna både inom Sverige och vidare ut i Europa. 
Dubbelspåret medför också kortare restider mellan Örebro – Motala (45min) -
Mjölby (60min (idag 95 min)) och en potential för kraftigt utökad trafikering av 
persontåg (30-36 dubbelturer per dag mot cirka 8-10 avgångar idag). 

Ostlänkens utbyggnad och dubbelspår till Örebro innebär att Östergötland knyts 
starkare till Östra Mellansverige och Stockholm och blir en del i en funktionellt 
sammanhållen region genom mer integrerade bostads-, studie, och 
arbetsmarknader. 

Linköping och Norrköping är de starka befolkningscentrumen och tillväxtmotorerna 
i Östergötland. Utvecklingen är fortsatt stark i dessa båda nodstäder vad gäller 
befolkningstillväxt, näringsliv, som boendeorter, arbetsorter och studieorter. 
Linköpings universitet och Universitetssjukhuset är viktiga aktörer i ett 
storregionalt perspektiv. 

För att få en ännu starkare och tydligare roll i det storregionala sammanhanget 
krävs dock fortsatt samverkan, samplanering och integrering mellan städerna och 
att Linköping och Norrköping stärks och utvecklas till en arbetsmarknadsregion. 

Det stärkta sambandet och förbättrade tillgängligheten till Örebro kommer i första 
hand innebära en stor potential för Motalas utveckling då regionförstoringen bidrar 
till att integrera arbets-, bostads- och studiemarknaderna. Motala är en komplett 
bostads- och arbetsort och den ökade tillgängligheten driver på befolkningsutveck-
lingen och näringslivsetableringar i Motala. Vilket stärker Motala som regional nod. 
Mjölby kommer i ett storregionalt och regional perspektiv bli en ännu viktigare 
järnvägsknut. Strategiskt placerad längs Södra stambanan och Godsstråket genom 
Bergslagen (Östgötapendeln, Mälartåg och Tåg i Bergslagen). 

Stambanans sträckning söder ut från Linköping till Jönköping och vidare mot 
Göteborg förväntas ske först efter år 2040. Hela potentialen i att knyta samman 
nodstäderna Linköping/Norrköping med Jönköping och Göteborg visas därför inte 
i storregional bild 2040.

Om målet med en förkortad restid mellan Oslo – Stockholm realiseras till 2040 
stärks Östergötlands koppling till Oslo, oavsett om det blir byte för resenärer i 
Katrineholm, Hallsberg eller Örebro. Utbyggnaden bedöms dock som osäker och 
potentialen för Östergötland har inte bedömts. Befintlig tågförbindelse Linköping –
Norrköping – Katrineholm – Eskilstuna – Västerås bedöms i ett storregionalt 
perspektiv få utökad potential först vid kortare restider.

16 Storregional nivå - 2040



Regional nivå - nuläge

Östergötland är ett väl sammanhållet län med goda möjligheter till 
utbyte mellan länets olika orter. Stora delar av länets befolkning har 
hög eller mycket hög närhet till större tätorter. Det är också de 
områden med hög och mycket hög närhet till större tätort är de mest 
befolkade områdena. Ett fåtal områden med låg eller mycket låg 
tillgänglighet finns vilket innebär att tillgången till service och arbets-
marknad ser olika ut.  

Kopplingars standard har betydelse för redovisad tillgänglighet i 
kartan.

Delregional och regional nod (se tematisk karta – ortsstruktur) har ett 
utbud av offentlig och kommersiell service samt arbetsplatser som 
har funktionen att serva sitt omland. 

17 Regional nivå - nuläge



Regional nivå - 2040

Östergötland har generellt sett goda möjligheter till daglig pendling, 
transport och utbyte mellan regionens olika delar. Boende, 
arbetsplatser och serviceplatser kompletterar varandra och skapar 
därför en mångfald av attraktiva livsmiljöer. (RUS 2021)

Målbild

Ett geografisk sammanhållet Östergötland med integrerad  studie-, 
bostads- och arbetsmarknader.

Fysiska strukturer, digital uppkoppling, transportinfrastruktur och 
lokalisering av samhällsfunktioner som knyter samman landsbygder, 
städer, tätorter och byar. Inom och över länsgränser.

Norrköping och Linköping är en lokal arbetsmarknadsregion med 
ökad samverkan och komplementär funktionalitet.

Likvärdiga möjligheter till ett gott liv skapas genom tillämpning av ett 
geografiskt helhetsperspektiv. Samband inom och över länsgräns tas 
tillvara och utvecklas.

Primärt sker noders tillväxt av egen kraft, till följd av närhet till annan 
nod, dess unika miljö och förbättrade kopplingar.
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Beskrivning Regional nivå 2040

Arbetsmarknaden i Östergötland är flerkärnig med två tydliga och starka noder i 
Linköping och Norrköping samt starka regionala arbetskärnor i Motala, Finspång 
och Mjölby. Det funktionella sambandet i östra delen mellan Finspång –
Norrköping - Söderköping stärks liksom det funktionella sambandet i väst mellan 
Motala – Mjölby - Vadstena – Linköping - Åtvidaberg. Motala och Mjölby har stor 
potential att stärkas som noder genom förbättrade kopplingar inom och utom 
regionen. De regionala och delregionala nodernas komplementära profiler och 
funktion sinsemellan och för sitt omland bidrar till utveckling lokalt och regionalt. 

Linköping och Norrköping är en betydande tillväxtmotor. En stark tillväxtmotor och 
förbättrade kopplingar öppnar upp för nya möjligheter för samtliga orter i 
Östergötland. Hög tillgänglighet till och inom Linköping och Norrköping bidrar till 
stark tillväxt i närliggande noder. Ödeshög, Kisa och Valdemarsvik stärks som 
arbetsmarknader i stor omfattning av sin koppling till regionala noder men också 
av egna kvalitéer och sitt omland. Österbymo stärks främst genom samverkan och 
ökad funktionalitet med Tranås.

Östergötland har en mångfald av attraktiva livsmiljöer. Genom platsutveckling 
stärks attraktiviteten i noder och platser. Platsutveckling sker i flernivåsamverkan 
och med utgångspunkt i platsens förutsättningar, karaktär och historia. Den 
utvecklingspotential som finns i alla delar av Östergötland tas tillvara.

Linköping och Norrköping har en stark ställning och utveckling vad gäller 
befolkning, bostäder och nya verksamhet. Ett väl sammanlänkat Östergötland gör 
att hela länet utvecklas. Ett sammanhållet transportsystem bidrar till ökad 
funktionalitet och att knyta samman länets större orter. Östgötapendeln 
tillsammans med snabb busstrafik (expressbussar och stomlinjer) ökar 
integrationen inom regionen, och i vissa fall över länsgräns, och skapar en 
integrerad  studie-, bostads- och arbetsmarknad. 

Insatser i infrastruktur genom nya stambanor och dubbelspår, ökad kapacitet och 
förkortade restider, får effekt både inomregionalt, mellanregionalt och 
mellankommunalt genom ökat utbyte över länsgräns med främst Örebro län 
(Örebro och Hallsberg) och Sörmlands län (Nyköping). 

Östergötlands befolkning fortsätter öka och har från 2020 till 2040 växt med ca 
40 000 invånare. Större bebyggelseexploateringar behöver vara täta och 
sammanhållna för att nå ett transporteffektivt samhälle där gång, cykel och 
kollektivtrafik dominerar. En stations- och hållplatsnära bebyggelse ska vara 
utgångspunkten vid planering i alla skalnivåer. Tågtrafiken är stommen i 
Östergötlands kollektivtrafiksystem, och tillsammans med snabb busstrafik knyts 
Östergötland samman med en attraktiv och effektiv kollektivtrafik. 

Den digitala utvecklingen minskar resandebehovet och ger fler möjlighet att 
kunna bo, arbeta och studera oberoende av rumsliga begränsningar. 

Sjukhus och vårdcentraler är strukturerande i ett hälso- och sjukvårdsperspektiv i 
de regionala och delregionala noderna. Vid lokalisering av nya verksamheter, vid 
ombyggnation eller omlokalisering av hälso- och sjukvårdsinrättningar bidrar dessa 
till platsutveckling. 
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Närgeografi - nuläge

Tillgänglighet till bland annat olika typer av service, kommersiell och offentlig, 
är en förutsättning för goda livsvillkor. Exempelvis har dagligvarubutiker en 
särskild betydelse då de ofta fungerar som servicepunkter. De är även ett nav 
för andra serviceslag och ibland också för viss offentlig service. Att stärka 
noder i närgeografin kan bidra till att även skapa sociala och kulturella 
mötesplatser. (RUS 2021)

Syftet med att visa närgeografin är att i vissa delar ge ett lokalt perspektiv i 
ett regionalt sammanhang. Perspektivet närgeografi framträder så väl i 
tätorter (kvartersgeografin) som i olika landsbygder. Men rumslig strategi 
omfamnar endast närgeografi i olika landsbygder.

Närgeografin illustrerar Östergötlands mångkärniga och spridda 
bebyggelsestruktur och lokal arbetspendling. Boendeorter utan service och 
service utanför tätort är koncentrerade i slättlandskapet och med närhet till 
noder med service.

Närgeografisk nod (se tematisk karta – ortsstruktur) har ett utbud av främst 
dagligvarubutik med tillhörande ombudsverksamhet i form av post och 
apotek. Noden har i hög grad en funktion att serva sitt närområde.

20 Närgeografi - nuläge



Närgeografi - 2040

Målbild
Platsers attraktivitet utvecklas och stärks utifrån den lokala kontexten

Stärkta lokala kärnor för en nära tillgänglighet till service

Nya bebyggelseansamlingar är lokaliserade i anslutning till befintliga strukturer

Utvecklade funktionella samband inom, men också över länsgräns

Beskrivning Närgeografi 2040

I den spridda och mångkärniga strukturen bör fokus på utveckling ske av lokala 
kärnor med ökat serviceutbud, kompletterat med goda förbindelser med gång och 
cykel från omlandet in till kärnorna för att nå ekologiskt och socialt hållbara 
strukturer. För att klara det yttäckande behovet finns olika typer av kollektivtrafik. 
Satsningar på bredbandsutbyggnad är en del i att minska resandebehovet.

Lokala noder behöver stärkas för att skapa en nära tillgänglighet till service. För att 
klara av god tillgänglighet i närgeografin är det viktigt att nya 
bebyggelseansamlingar görs i anslutning till befintliga strukturer. Detta är av 
betydande vikt både för tillgänglighet och för möjligheten att påverka 
förutsättningarna för kollektivtrafik. 

Potentialen och effekterna av regionala satsningar kan ofta synas i alla skalorna. 
Det kan vara väsentligt att belysa nyttan av effekten i ett närgeografiskt perspektiv.  
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Tematiska kartor 
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Ortsstruktur (nuläge)

Stråkkarta transporter 

Prioriterade geografier i regionalt serviceprogram

För att kunna blicka framåt finns det behov av att känna till tillståndet i regionen 
idag, det vill säga nuläget. I RegionAtlas för Östergötland (webbkarta) finns 
planerings- och analysunderlag, geografisk information och statistik som redovisar 
nuläget. RegionAtlas är inte en del av rumslig strategi för Östergötland och kommer 
inte att antas av regionfullmäktige. RegionAtlas kommer att uppdateras 
kontinuerligt. 
https://experience.arcgis.com/experience/b5ebf98b1c424ad595497c6b2c2b39a8

På följande sidor redovisas tematiska kartor som har tagits fram inom arbetet med 
rumslig strategi för Östergötland.

Tematiska kartor

https://experience.arcgis.com/experience/b5ebf98b1c424ad595497c6b2c2b39a8


Ortsstruktur (nuläge)
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Storregional nod
Ort med hög funktionalitet. Har vårdnivå om minst sjukhusnivå, handels-
centrum samt alla utbildningsnivåer. Har även en stor andel arbetstillfällen

Regional nod
Ort som fungerar som minst primärvårdsnod och som har en servicegrad 
om minst 10 utifrån handel, vård och utbildning

Delregional nod
En ort med servicegrad över 5 utifrån handel, vård och utbildning

Närgeografisk nod
Ort med servicegrad om minst 3 utifrån handel, vård eller utbildning. Har en 
relativt hög andel arbetstillfällen (kvot över 20 procent utifrån befolkning)

Boendeort (tätort) med viss service
En boendeort med en servicegrad om minst 3. Har närvaro av kommersiell 
service

Boendeort (tätort)
Ort utan några specifika funktioner

Ortsstrukturen är resultatet av en modellberäkning baserad på en gradering 
av vilka funktioner som finns på respektive ort. Funktioner som graderingen 
baseras på är; handel (fem nivåer), vård (fem nivåer), utbildning (fem 
nivåer) samt andel arbetsplatser i förhållande till befolkning.

Tematiska kartor - Ortsstruktur



Bakgrund orter 

24

I Sverige finns det över 2000 tätorter, det vill säga orter med över 199 invånare. 88 
procent av Sveriges befolkningen bor i dessa. Östergötland har 96 tätorter och ca 
86 procent av Östergötlands befolkning bor i tätorter. Ytterligare ca 2 procent bor i 
småorter (50-199 invånare). Resterade ca 12-13 procent bor utanför tätort och 
småort. Fördelning av befolkning är följande:

• Tätorter – ca 400 000 personer

• Småorter – ca 9 000 personer

• Landsbygd – ca 60 000 personer

Det är en stor skillnad var befolkningen bor mellan kommunerna i regionen. I Ydre 
kommun finns 50 procent av hushållen och över 70 procent av arbetsställena 
utanför tätort och småort. I Norrköping är det endast 6 procent av hushållen och 15 
procent av arbetstillfällena som finns utanför tätort och småorter. Andelen hushåll 
utanför tätort och småort fördelas enligt nedan:

• Under 10 % - Linköping, Norrköping

• 10-20 % - Finspång, Mjölby, Motala, Vadstena

• 20-30 % - Åtvidaberg, Boxholm, Kinda

• över 30 % - Ödeshög, Ydre, Valdemarsvik, Söderköping

Men trots en låg andel har exempelvis Linköpings kommun, i absoluta tal, den 
fjärde största landsbygdsbefolkningen i Sverige. 

Bakgrund ortsstruktur

Ortsstrukturen är resultatet av en modellberäkning baserad på en gradering av 
vilka funktioner som finns på respektive ort. Funktioner som graderingen 
baseras på är; handel (fem nivåer), vård (fem nivåer), utbildning (fem nivåer) 
samt andel arbetsplatser i förhållande till befolkning. Totalt kan respektive 
funktion delas upp i fem nivåer vilket ger en totalsumma på 15. Denna summa 
kallas servicegrad.

Studien Handels geografi i Östergötland kategoriserar regionens tätorter i fem 
nivåer. Det är:

• Nodstad

• Större handelsnod

• Handelsnod

• Dagligvarunod

• Mindre dagligvarunod

• Tätort utan nodkaraktär 

Tematiska kartor - Ortsstruktur
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Bakgrund ortsstruktur (forts)

Studien Hälso- och sjukvårdens rumsliga dimensioner i Östergötland kategoriserar 
Östergötlands tätorter i fem nivåer. Det är: 

• Ort med universitetssjukhus

• Orter med sjukhus

• Primärvårdsnoder med vårdcentrumfunktion 

• Primärvårdsnoder

• Orter med apoteksombud

Nivå av utbildning som tillhandahålls på orten. Kategoriseringen är enligt följande:

• Ort med universitet

• Ort med gymnasium

• Ort med grundskola 7-9

• Ort med grundskola f-6

• Ort med förskola

Till sist har hänsyn tagits till antalet arbetsplatser (dagbefolkning) i relation till 
befolkning. I någon mån speglar detta om orter anses vara boendeort eller om 
orten har en viktig roll som arbetsort, ur storregionalt, regionalt eller lokalt 
perspektiv. En gräns har lagts om en kvot mellan arbetsplatser och befolkning på 
20 procent. 

Ortsstrukturen innehåller sex nivåer:

• Storregional Nod 

— Ort med alla funktioner – minst sjukhusnivå

• Regional Nod

— Primärvårdsnod, servicegrad minst 10

• Delregional Nod

— Ort med servicegrad minst 5 

• Närgeografisk Nod

— Ort med servicegrad mellan 3 och 5, över 20 procent arbetsplatskvot

• Boendeort (tätort) med viss service

— Servicegrad mellan 3 och 5

• Boendeort (tätort)

— Ort utan några speciella egenskaper under 20 procent arbetsplatskvot under 3 
servicegrad

Tematiska kartor - Ortsstruktur



Bakgrund ortsstruktur (forts)

De storregionala noderna är Linköping och Norrköping. De har alla funktioner som 
beskrivits ovan (från sjukhusnivå). De är dessutom de största städerna och har ca 
60 procent av Östergötlands dagbefolkning.

De regionala noderna är noder med flertalet funktioner, inom handel, utbildning och 
sjukvård. Rent befolkningsmässigt är Motala tätort dubbelt så stor som de övriga 
två regionala noderna.

En delregional nod innehåller en mix av ovanstående. Orter är en handelsnod eller 
dagligvarunod i kombination med primärvårdsutbud och grundskola upp till och 
med högstadium (i några fall även gymnasium).

En närgeografisk nod är ofta en mindre dagligvarunod som ofta även har 
grundskola (låg och mellanstadium). När det gäller vård är apoteksombud den 
nivån som finns. Orterna har en hög andel dagbefolkning och anses därför vara av 
nodkaraktär och särskiljs på detta sätt mot en boendeort (tätort) med viss service.

Boendeort (tätort) med viss service är ofta en ort med en dagligvarubutik med 
ombudsverksamhet samt visst utbud av utbildning (förskola, skola). 

Boendeort (tätort) är som ovan fast med ett mindre utbud av funktioner t.ex. 
avsaknad av kommersiell service (dvs ingen mindre dagligvarunod).
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Tabell: 
Orter grupperade 
utifrån kategori

27 Tematiska kartor - Ortsstruktur

Boendeort (tätort) Boendeort (tätort) med viss service Närgeografisk nod Delregional nod Regional nod Storregional nod

Askeby Bergs slussar Fornåsa Borensberg Finspång Linköping
Bankekind Bestorp Hällestad Boxholm Mjölby Norrköping
Berg Brokind Norsholm Kisa Motala
Borggård Ekängen Rimforsa Krokek
Butbro Grebo Rydsnäs Linghem
Djurön Gusum Skärblacka Ljungsbro
Eksund Horn Tallboda Malmslätt
Falerum Kimstad Väderstad Mantorp
Falla Lindö Skänninge
Fågelsta Nykil Söderköping
Gistad Nykyrka Vadstena
Graversfors Rejmyre Valdemarsvik
Gryt Ringarum Åby
Grytgöl Skeda udde Åtvidaberg
Hestra Sturefors Ödeshög
Herstadberg Svärtinge Österbymo
Hogstad Tjällmo Östra Husby
Hästholmen Vikingstad
Kartlandet och Ringstadmo Östra Ryd
Klockrike
Kränge
Ljunga
Ljusfallshammar
Lotorp
Luddingsbo
Lundby och Malm
Marby och Marbystrand
Maspelösa
Mogata
Rappestad
Sidus
Simonstorp
Sjögestad
Slaka
Snöveltorp
Sonstorp
Spångsholm
Strålsnäs
Sya
Södra Freberga
Vånga
Västerlösa
Västra Husby
Öbonäs
Österstad



Stråkkarta transporter
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Regionalt betydelsefulla stråk i Östergötland består av infrastruktur av varierande 
funktion. Östergötland har dels vägar och järnvägar som ingår i det europeiska 
transportnätverket (TEN-T), vilket innebär att de är speciellt utpekade för att knyta 
ihop unionen. Det finns även vägar och järnvägar som är nationellt och regionalt 
prioriterade och de utgör de regionalt betydelsefulla stråken. De här funktionella 
transportstråken är också de prioriterade regionala stråken. 

Det finns även annan infrastruktur i länet som är betydelsefull på lokal och 
kommunal nivå och som knyter an till de regionalt betydelsefulla stråken. Ur ett 
kommunalt/lokalt perspektiv är det viktigt att fortsätta utvecklingen av anslutande 
stråk för att förbättra tillgängligheten för människorna som bor utanför de 
regionalt betydelsefulla stråken. Genom att utveckla framkomlighet och förbättra 
standard inom stråken kan den regionala tillgängligheten öka och fler människor 
kan inom rimliga tidsintervaller nå service och arbetsplatser. De regionalt 
betydelsefulla stråken knyter samman kommunhuvudorterna i regionen samt 
länkar till betydelsefulla orter utanför regiongränsen och till Stockholmsregionen.

Stråk i Östergötland
För att bidra till nationella och regionala mål, och skapa ett sammanhållet 
transportsystem i Östergötland, har transportstråk prioriterats. Prioriteringen av 
dessa stråk bygger på den rumsliga inriktningen i utvecklingsstrategi för 
Östergötland, i delar det funktionella vägnätet för person- och godstrafik samt 
arbetspendling och trafikmängd. Stråken knyter samman Östergötland och tar 
tillvara på vårt goda läge. Det är stråk som är viktiga för arbetspendling, 
näringslivets transporter och tillgängligheten till service och för att knyta ihop 
länets större tätorter i syfte att skapa ett flerkärnigt Östergötland med en 
gemensam arbets, studie- och bostadsmarknad. Vidare är de prioriterade  
transportstråken viktiga för Östergötlands storregionala rumsliga inriktning. Där 
rollen i Östra Mellansverige, och utefter det starka kommunikationsstråket som 
löper från Stockholmsregionen genom Östergötland och vidare mot sydväst, är av 
speciell betydelse.

Tematiska kartor – Stråkkarta transporter



Stråkkarta transporter (forts)
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Ur ett systemperspektiv har de nationella stråken såväl nationella som 
regionala nyttor. Tre nationella stråk går genom Östergötland och bidrar 
till det östgötska transportsystemet. Dessa verkar i samband med 
mellanregionala stråk men består i huvudsak av nationell stamväg samt 
järnväg.

Mellanregionala stråk är viktiga stråk som, vid sidan av de nationella 
stråken, binder ihop Östergötland och de storregionala nodstäderna 
Norrköping och Linköping med andra storregionala nodstäder och orter i 
närliggande län. De knyter även samman Östergötlands centralorter med 
de arbets- och studiemarknadscentrum som Norrköping  och Linköping 
är. Dessa stråk är uppdelade på två klasser som baseras på 
arbetspendling och trafikmängd. 

Lokala stråk är främst inomregionala stråk i Östergötland som knyter 
samman Östergötland. De kompletterande lokala stråken är inte lika 
centrala för arbetspendling men har en relativt hög trafikbelastning 
(merparten av respektive stråk har en årsdygnstrafik på över 1000). 

Ett stråk kan innehålla flera vägar och även järnvägar. Stråken 
tillsammans med bristbeskrivningar kommer att utvecklas i 
länstransportplanen (LTP).

Tematiska kartor – Stråkkarta transporter



Prioriterade geografier i regionalt 
serviceprogram
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God tillgänglighet till kommersiell och offentlig service är grundläggande för 
att det ska vara attraktivt att bo, leva och verka i hela landet. Regeringen har 
därför gett regionerna erbjudande att ha regionala serviceprogram. Regionalt 
serviceprogram Östergötland 2023-2030 syftar till att främja en god 
tillgänglighet till grundläggande kommersiell service och utgör underlag för 
prioriteringar av stödinsatser.

En regionalt prioriterad geografi eller servicenod; 

• är utpekad som prioriterad i kommunal serviceplan 

• finns i områden i länet där tillgängligheten till service är låg, eller 
sårbarheten hög, och där det finns anledning att göra prioriteringar för att 
möjliggöra stöd eller andra insatser 

bör karaktäriseras av; 

• hög sårbarhet genom låg konkurrens, endast en aktör per serviceslag finns

• avstånd till närmaste aktör är betydande 

• avstånd för boende och företag i området ökar i betydande omfattning om 
servicen i området upphör 

• funktionella samband med angränsande områden är begränsade

Kartan visar prioriterade geografier och noder där stödinsatser enligt 
Regionalt serviceprogram är möjliga. 

Tematiska kartor – Prioriterade geografier i regionalt serviceprogram



Genomförande och uppföljning
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• Tydliggöra rollfördelningen mellan region och kommun och hur rumslig strategi 
ska användas i en överenskommelse mellan region och kommun

• Konkretisera strategins innehåll i exempelvis handlingsplaner, program och 
överenskommelser

• Fortsatt samverkan enligt samrådsmodellen för Östergötland

• Utveckla uppföljning av utvecklingsstrategi för Östergötland till att också 
omfatta rumslig strategi

Genomförande och uppföljning



Underlag

Politiskt antagna styrdokument
• Uppdrag Regional rumslig strategi, TSN 2020-11-05 §120

• Utvecklingsstrategi för Östergötland (RUS), 2021

• ÖMS 2050 – samverkan kring planering i östra Mellansverige, TRF 2018

• En bättre sits – Storregional systemanalys, Mälardalsrådet, 2016

• Regionalt serviceprogram 2014-2022 (ny på gång att tas fram)

• Kulturplan för Östergötland 2020-2030 (ny på gång att tas fram)

• Regionalt trafikförsörjningsprogram för Östergötland 2030, RF 2020-11-24

• Länstransportplan för regional transportinfrastruktur 2022-2033 

• Tågstrategisk målbild 2040

• Busstrategisk målbild 2030 (pågående arbete)

• Regional cykelstrategi för Östergötland, 2017

• Besöksnäringsstrategi Östergötland, 2021

• Bredbrandsstrategi för Östergötland 2018-2025

• Energi och klimatstrategi för Östergötland 2019-2023

• Folkhälsostrategi för en god och jämlik hälsa i Östergötland, 2022
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• Smart specialiseringsstrategi för Östergötland, RÖ

• Gemensamt utvecklingsprogram för kust och skärgård 2030 (ny på gång att tas 
fram)

• Linköping-Norrköping gemensam marknad och framtid, Tyréns Temaplan år 2007

• Kommunala översiktsplaner i Östergötland, inkl. den gemensamma översiktsplanen 
för Linköping och Norrköping

Rapporter och underlag
• Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021-2030, SKR

• RegionAtlas
https://experience.arcgis.com/experience/b5ebf98b1c424ad595497c6b2c2b39a8

• Det funktionella Östergötland, WSP, 2022

• Funktionalitetens betydelse för Östergötlands utveckling, Kontigo, WSP och Ecosoci, 
2019

• Nodstadsrapporten, TRF, 2019

• Näringslivsanalys Östergötland 2014-2019, Bisnode, 2021

• Bostadsmarknaden för äldre, Evidens, 2020

• Bostadsmarknadsdjup i Östergötland, JUNI, 2020

• Kunskapsunderlag serviceplanering, RÖ, 2019 

• Kartläggning och analys av arbetspendlingen på ortsnivå i Östergötland, RÖ, 2019

• Handelns geografi i Östergötland, WSP, 2022

• Hälso- och sjukvårdens rumsliga dimensioner och arbetet med nära vård i 
Östergötland, WSP, 2022

• Utredning persontransporter, Trivector (pågående arbete)

Underlag

https://experience.arcgis.com/experience/b5ebf98b1c424ad595497c6b2c2b39a8


Dialogförslag tas fram ht 2022 

Utredningar pågår och färdigställs

Dialog kommuner i Östergötland och angränsande regioner 

Dialog externa kompetenser 

Information och dialog i olika nätverk och politiska forum samt ledningsgrupper

Fördjupad dialog Q1 2023 (beslut av TSN 1 december 2022)

Revideringar, fortsatt arbete

Granskning Q4 2023 (beslut av TSN september 2023)

Justeringar

Antagande RF juni 2024 (färdig handling april/maj)

Tidplan

Tidplan33
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Tjänsteskrivelse Sida 1 (2) 

Datum 

2023-03-16 
Vår beteckning 

KS/2023:132 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

Stab 
Mottagare: 

 
Vår handläggare 

Johnny Ljung 
Handläggare telefon 

0150-571 48 
Handläggare e-post 

Johnny.Ljung@katrineholm.se 

Begäran om uppdrag för gemensam anläggning återbruk 
och återvinning 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen uppdrar till samhällsbyggnadsförvaltningen att tillsamman med 
Katrineholm Vatten och Avfall AB utreda förutsättningarna för en ny gemensam anläggning 
för återbruk och återvinning. 

Sammanfattning av ärendet 
Katrineholms kommun arbetar aktivt för att öka graden av återvunnet material i 
kommunen, både inom den egna verksamheten och hos invånare. Det är ett viktigt och 
relevant arbete som kan intensifieras, men en stor del av det material som återvinns har 
potential att leva längre i sin ursprungliga form innan de tas isär och återvinns.  

Genom återbruk stimuleras en cirkulär ekonomi där dels inventarier, produkter och 
material kan användas flera gånger samtidigt som en andrahandsmarknad många gånger 
är ekonomiskt fördelaktigt och därför kan komma stor del av befolkningen till del.  

Att besöka en återvinningscentral är en del i en längre process där hushållen redan vid sin 
konsumtion funderar på om det går att dela material, köpa begagnat eller om det går att 
återbruka efter inköp. I hemmet övervägs och planeras ett besök inte minst genom att 
sortera på ett sätt som möjliggör effektiv avlämning och ökat återbruk, vilket skapar ett 
hållbarhetstänk hos kommuninvånarna.  

Arbeten med denna inriktning pågår redan i kommunen, via de kommunala 
verksamheterna bytestorget och överskottsmarknaden, och en inlämningspunkt för 
återbruk av byggmaterial finns på Vika-tippen i samarbete med Tekniska verken. 

Möjligheterna att samla fler verksamheter och bygga ut funktionerna skulle bidra med en 
samhällsnytta och vara en attraktionskraft för kommunen genom ett tydligt nav för cirkulär 
ekonomi och återbruk.  

En anläggning för återbruk ger mycket goda möjligheter till arbetsmarknadsåtgärder för att 
få fler i arbete och stötta arbetssökande att utvecklas och ges stöd att komma ut på 
arbetsmarknaden.  

Katrineholm Vatten och Avfall AB utreder en ny återvinningscentral på området Finntorp – 
Lövåsen och samhällsbyggnadsförvaltningen vill tillsammans med Katrineholm Vatten och 
Avfall AB utreda behov, effekter, kostnad och tidplan för att bygga en ny gemensam 
anläggning för återbruk och återvinning. 



 Tjänsteskrivelse Sida 2 (2) 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
Datum 

2023-03-16 

Vår beteckning 

KS/2023:132 

 

Syftet är att skapa en gemensam plats för återvinning och återbruk där saker som kan 
användas igen lämnas på separat plats för reparation, förädling eller omvandling efter 
behov och få fortsatt liv.   

Under ägarsamrådet mellan Katrineholms kommun och Katrineholm Vatten och Avfall AB, 
2023-03-21, beslutades att be kommunstyrelsen om ett gemensamt uppdrag att utreda 
förutsättningarna för en ny gemensam anläggning för återbruk och återvinning med 
möjlighet till andrahandsmarknad och arbetsmarknadsinsatser. 

Förvaltningens bedömning 
I kommunplan Trygghet och Framtidstro 2023–2026 finns ett väl förankrat fokus på 
hållbarhet. Följande uppdrag och mål i kommunplanen stärker uppdraget att utveckla ett 
nav för cirkulär ekonomi och återbruk:  

 De kommunala verksamheterna ska ligga i framkant i omställningen till klimatsmart 
verksamhet (Klimatsmart och hållbar kommun, s 21) 

 Att skapa förutsättningar för grön infrastruktur, cirkulär ekonomi och välfungerande 
avfallshantering ska vara självklara delar i alla led av den fysiska planeringen. 
(Klimatsmart och hållbar kommun, s 21) 

 Resultatmål: Minskat avfall och ökad återanvändning och återbruk (Klimatsmart och 
hållbar kommun, s 22) 

 De gemensamma resurserna ska användas så effektivt som möjligt, oavsett om 
verksamheten bedrivs i egen regi eller av externa utförare. (Hållbart arbetsliv och 
effektiv organisation, s.25) 

 Genom att systematiskt utvärdera och förbättra tjänster och processer utifrån ett 
invånar- och användarperspektiv kan kommunens verksamheter både utvecklas och 
effektiviseras. (Hållbart arbetsliv och effektiv organisation, s 25) 

 I kommunens pågående arbete med avfallsplan finns förslag om att cirkulär ekonomi 
ska vara en betydande drivkraft i KFV-regionen genom återbruk och återvinning av 
varor och material ökar. I kommunens vision 2025 kan det härledas att tillväxt och 
utveckling är viktigt i synnerhet för näringsliv och föreningar. En framtidsinriktad ÅVC 
med fungerande återbruk ligger väl i linje med såväl avfallsplan som kommunens vision 
inte minst med beaktande av att återbruk kan inrymma många olika aspekter kopplat 
till social hållbarhet samt företags- och föreningsutveckling.  

Johnny Ljung 
Avdelningschef Strategi & Infrastruktur 

Beslutet skickas till: 
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Datum 

2023-03-08 
Vår beteckning 

KS/2023:129 - 4.2.2 - Hantera 
detaljplaner/områdesbestämmelser 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Plan och Bygg 

Mottagare: 

Kommunstyrelsen 
Vår handläggare 

William Rytterström 
Handläggare telefon 

0150-571 82 
Handläggare e-post 

William.rytterstrom@katrineholm.se 

Planuppdrag för Triangeln, Sandbäcken 3:1 m.fl 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta en ny 
detaljplan för Triangeln, Sandbäcken 3:1 m.fl., Katrineholms kommun, i syfte att planlägga 
för verksamheter och bostäder. 

Sammanfattning av ärendet 
Detaljplanens syfte är att förtäta och göra centrala Katrineholm mer attraktivt. Genom en 
förtätning så kan centrala Katrineholm bli mer attraktivt och bygga vidare på det viktiga läge 
som staden har där stambanorna möts. Platsen påverkar därför även de som endast byter 
tåg eller passerar Katrineholm. Förtätningen ska främst ske där det idag är 
parkeringsplatser. Det ska tillåtas både verksamheter och bostäder 

Ärendets handlingar 
 Plan PM Triangeln, Sandbäcken 3:1 m.fl 

 

William Rytterström 
Planarkitekt 

Beslutet skickas till: 

Akten 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2023-03-08

Plan PM
Syftet med detta plan-PM är att i tidigt skede utreda vad som kan komma att

krävas i kommande detaljplanearbete. Frågan initieras om detaljplan och ett PM

arbetas fram innan ett uppdrag tas.

För Triangeln, fastigheterna Ringblomman 3 och 4, Lövkojan

9, 10 och 11, Kaprifolen 2, Katrineholm 5:8, 5:9, 5:19 samt del

av fastigheterna Sandbäcken 3:1, Katrineholm 4:1, 5:1, 4:2,

Katrineholm, Katrineholms kommun
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Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2023-03-08

Bakgrund

Vad initierar ett PM
Samhällsbyggnadsförvaltningen ska påbörja ett detaljplanearbete inom området Triangeln. Plan-

PM tas fram för att ge en överblick kring vilka frågor som kommer vara aktuella att behandla

under planarbetet.

Syfte
Syftet är att förtäta och göra centrala Katrineholm mer attraktivt. Genom en förtätning så kan

centrala Katrineholm bli mer attraktivt och bygga vidare på det viktiga läge som staden har där

stambanorna möts. Platsen påverkar därför även de som endast byter tåg eller passerar

Katrineholm. Förtätningen ska främst ske där det idag är parkeringsplatser. Det ska tillåtas både

verksamheter och bostäder

Gällande planer

Översiktsplan
I gällande översiktsplan 2030 - del staden antagen 2014-11-17 pekas området ut som tät

stadsbebyggelse där förtätning ska ske.

Markanvändningskarta från översiktsplan 2030 - del staden.

Översiktsplanen förespråkar en tätare och högre bebyggelse inom området i kartan ovanför.

Förtätning får ske med både verksamheter och bostäder. Översiktsplanen rekommenderar att

förtätning sker genom omvandling av parkeringsplatser, att bygga fler våningar på befintliga hus

eller på outnyttjade tomter. Översiktsplanen belyser vikten av att bevara grönytor vid förtätning
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Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2023-03-08

av de centralaste delarna i Katrineholm. Översiktsplanen beskriver även sju framtagna strategier

som ska tas i hänsyn vid ny bebyggelse. Dessa sju strategier för stadens utveckling är alla

relevanta för Triangels detaljplanearbete. De sammanfattas nedanför men finns i sin helhet i

översiktsplanen.

Den nära staden

Katrineholm stad ska i huvudsak växa inom tre kilometer av resecentrum för att kunna utnyttja

redan befintlig infrastruktur.

Staden för alla

För att planera en attraktiv stad för alla så måste den planeras i dialog med medborgarna. Det

offentliga rummet ska utvecklas så alla kan vistas där.

Den täta stadskärnan

Inom en kilometer från resecentrum ska Katrineholm vara den täta staden, den täta staden

bidrar med ett ökat underlag för gång- och cykeltrafik, kollektivtrafik och service där

komplettering av bebyggelse sker i hänsyn med stadens historia.

Den blandade staden

Vid nybyggnation ska en variation av olika bostadstyper, upplåtelseformer, höjder samt

funktioner eftersträvas.

Den mänskliga gatan

Genomfartsleder och överdimensionerade gator i staden ska omvandlas till stadsgator i mindre

skala.

Stråkstaden

Viktiga stråk i staden ska utvecklas och förstärkas.

Attraktiv stadsmiljö.

Offentliga rum som, parker, grönområden, torg och gatumiljöer ska utformas attraktivt, tryggt

och upplevelserikt.

Exempelskiss från Översiktsplanen hur de centrala delarna av Katrineholms kan förtätas
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Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2023-03-08

Grönplan
I Katrineholm kommuns grönplan antagen 2018-12-17 är området utpekat som del av

stadskärnan. Grönplanen belyser det faktum att stora delar av stadens centrala delar är

identifierade som bristområden när det kommer till grönytor. Befintliga parker bör bevaras och

stärkas.

Stadskärnan markerat i grönplanen

Detaljplan
Inom området finns det 12 gällande detaljplaner. I några av detaljplanerna gäller inte hela

planområdet då det har blivit ersatt av en nyare detaljplan.

Gällande planer inom området:

· 04-KAS-678

· 0483K-A3024

· 0483-P00-1

· 0483K-A3206

· 0483K-A3381

· 0483K-A3263

· 0483-P2019-5

· 0483-P94-7

· 0483-P81-13

· 0483-P88-31

· 0483-P89-13

· 0843-P94-7
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Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2023-03-08

Gällande detaljplaner inom området

Användningen i området består enligt detaljplanerna av bostad, handel, parkering, järnväg samt

trafikändamål. Nästan alla tillåtna byggrätter inom området är använda.

Beskrivning av området
Området idag

Området är cirka 8.9 hektar. Ungefär 4.2 hektar av den ytan är asfalterad varav cirka 2 hektar

består av parkeringsytor.
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Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2023-03-08

Delområden inom området

Beskrivning av delområden:

1. Området består av järnväg i söder och parkeringshus i norr. Järnvägen ägs av

Trafikverket, parkeringshuset ägs av kommunen och en liten remsa mark i nordväst är i

privat ägo.

2. Området består utav parkeringar i öst och busshållplats tillhörande resecentrum i väst.

Precis norr om området ligger norra delen av resecentrum med stationshuset.

Katrineholms kommun äger all mark inom detta område förutom en mindre

fastighetsremsa i norr där trafikverket äger spårområdet.

3. På området finns det idag en snabbmatsrestaurang med tillhörande parkering. Marken

är i privat ägo.

4. Inom området finns det 2 drivmedelsstationer. Marken som drivmedelstationerna ligger

på är idag i privat ägo. Marken omkring ägs av Katrineholms kommun. Det finns en

avsiktsförklaring om att genomföra ett fastighetsbyte så att fastigheten i södra delen av

området i framtiden är i kommunal ägo.

5. Området består av parkeringar. Den nordvästra parkeringen är på kommunal mark och

den sydöstra parkeringen är i privat ägo.
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Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2023-03-08

6. Området består främst av verksamheter samt bostäder. Köpmangatan är inom

kommunal ägo. Resterande fastigheter är i privat ägo.

7. Området består av en parkering i kommunal ägo.

Rödmarkerade området är kommunägd mark.

Platsens historia

Platsen är bland de första bebyggda platserna i det som i dag kännetecknas som centrala

Katrineholm.

Häradsekonomiska kartan från 1897-1901
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Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2023-03-08

Området har förändrats under tidens gång men den mest långvariga historiska användningen av

platsen var träförädlingen som låg precis vid tågspåren. Det har även funnits en kvarn på platsen.

Dessa två verksamheter kan ha förorenat platsen. Något som måste undersökas vidare inom ett

framtida planarbete.

Centrala Katrineholm under 1900 talet första halva. Träförädlingen och kvarnen syns på bilden. Områdets

ungefärliga utbredning i rött.

På 50 talet så påbörjades en ombyggnad av centrala Katrineholm, träförädlingen försvann och

centrala Katrineholm börjar se ut mer som det gör idag.

Området 1960
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Området 1974

Området 1997

Området 2005
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Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2023-03-08

Riksintresse

Inom centrala delarna av Katrineholm finns det ett riksintresse för kulturmiljövården. Triangeln

ligger inom riksintresset, eftersom riksintresset är stort så påverkar det olika delar av området på

olika sätt. Sex punkter lyfts upp som centrala för att inte påverka riksintresset negativt.

· Grundläggande stadsplanestrukturer från etablerings- och blomstringstiden ska

bibehållas men kan kompletteras om kulturhistoriska värden beaktas.

· Järnvägstrafik genom samhället vidmakthålls.

· Centrala kommunala funktioner bör kvarligga i samhället och handel i centrum ska ges

förutsättningar att leva vidare.

· Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse underhålls kontinuerligt så att människor kan bo

kvar och nyttja denna.

· Industrikvarter ges förutsättningar att kunna bibehålla sin utformning.

· Trädalléer vårdas och bibehålls

I planarbetet blir det därför viktigt att undersöka hur den nya bebyggelsen samt den nya

stadsplanestrukturen påverkar riksintresset.

Strukturprogram
2022 tog kommunen tillsammans med Tyréns fram ett strukturprogram för området. Syftet med

ett strukturprogram är att övergripande visa hur området skulle kunna utvecklas. Det kan ses

som ett vägledande underlag till framtida planläggning. Det är inte juridiskt bindande.

 
Kommunens revidering på Tyréns förslag för bebyggelse i strukturprogrammet
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Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2023-03-08

Förslaget i korthet innebär:

· Markparkeringar inom området bebyggs, ersätts delvis med parkeringar under mark.

· 600-900 bostäder

· 22 150 kvadratmeter verksamhetsyta

· En gångbro uppförs mellan norra sidan av resecentrum och det nya området.

· Delar av utbyggnaden på kvarnen rivs

· Sex nya kvarter där flera av byggnaderna ska ha verksamheter i bottenplan och bostäder

i resterande plan.

· En identitetsskapande byggnad som är mellan 15-24 våningar uppförs. Den kan

förslagsvis användas till kulturverksamhet eller hotell.

Det är viktigt att poängtera att förslaget endast ska ses som inspiration till planarbetet och

kan förändras.

Frågor att behandla i kommande planarbete

Detaljplanearbetets omfattning
Nedan följer en lista på de idag identifierade frågor som kan bli aktuella för detaljplanearbetet

att ta ställning till.

· Hur ska området saneras om behovet uppstår?

· Hur skulle en gångbro behöva utformas?

· Hur kan grönytor utvecklas inom området?

· Höjder och volymer inom området. Finns det möjlighet att planera för stadsradhus eller

ska det endast tillåtas högre lägenhetshus?

· Hur ska kostnad fördelas på olika exploatörer?

Behov av utredningar
Nedan följer en lista på de utredningar som kan komma att bli aktuella att ta fram under

detaljplanearbetets gång.

· Geoteknisk utredning

· Dagvattenutredning

· Kulturmiljöutredning

· Miljöteknisk markutredning

· Riskutredning

· Bullerutredning

· Trädinventering

· Arkeologisk utredning

· Skugg- och volymstudie

· CNS-Analys

· Parkeringsutredning

· Trafikutredning
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Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2023-03-08

Förslag till planförfarande och tidplan
Detaljplanen handläggs med ett standardförfarande. Planarbetet utförs etappvis, där det

preliminärt kommer att krävas fyra detaljplaner för hela området. Anledningen till att

detaljplanerna delas upp i etapper är för att förenkla planprocessen. Skulle hela området

omfattas i en detaljplan skulle frågorna bli för komplexa och innebära en krånglig planprocess.

Planarbetet påbörjas när detaljplanen har fått planuppdrag, parallellt med utredningar och

planarbete så kommer flera workshops hållas där Samhällsbyggnadsförvaltningen bjuder in

intressenter för att tillsammans arbeta fram ett förslag. Kostnaden för detaljplanen kan regleras

genom planavgift alternativt planavtal med de exploatörer som ska bygga inom planområdet.

Tidplanen sätts för varje detaljplan.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Katrineholm den 2023-03-08

William Rytterström Erik Bjelmrot

Planarkitekt Avdelningschef
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Datum 

2023-03-08 
Vår beteckning 

KS/2023:127 - 4.2.2 - Hantera 
detaljplaner/områdesbestämmelser 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Plan och Bygg 

Mottagare: 

Kommunstyrelsen 
Vår handläggare 

Yeneba King Liljencrantz 
Handläggare telefon 

0150 –571 88 
Handläggare e-post 

Yeneba.King.Liljencrantz@katrineholm.se 

Planuppdrag för Kvarnbacken, del av fastigheten Liljan 1 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta en ny 
detaljplan för Kvarnbacken, del av fastigheten Liljan 1. 

Sammanfattning av ärendet 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus i 
Katrineholms centrum. Planområdet är beläget i Katrineholms centrum och är idag en 
parkeringsplats. Planområdet har tidigare varit bebyggt. Området ligger inom 
användningen ”Tät stadsbebyggelse där förtätning ska ske” i Katrineholms Översiktsplan 
2030. 

Ärendets handlingar 
 Plan-PM Kvarnbacken 

 

Yeneba King Liljencrantz 
Planarkitekt 

Beslutet skickas till:  

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Akten 

 



Plan-PM 
 

Syftet med detta plan-PM är att i ett tidigt skede utreda vad som kan komma att krävas i 
kommande detaljplanearbete. Förutsättningarna beskrivs i detta PM innan ett uppdrag 
om detaljplan tas upp av Kommunstyrelsen. 

Planområdets ungefärliga avgränsning vid korsningen Vasavägen/Fredsgatan. 

 

Detaljplan för Kvarnbacken, del av fastigheten Liljan 1, 
Katrineholm, Katrineholms kommun 

 

 

 

 

 

 



Bakgrund  
  

Vad initierar ett PM   
 

Syfte  
Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus i centrum.  
Kommunens ambition är att förtäta de centrala delarna av staden, exempelvis på lucktomter 
parkeringsplatser, och andra obebyggda ytor. Undantaget är grönytor, som bör bevaras enligt 
översiktsplanen. 
 

Gällande planer  

  
Översiktsplan  
Området ligger inom användningen ”Tät stadsbebyggelse där förtätning ska ske” i Katrineholms 
Översiktsplan 2030.   
 

 
Utklipp från karta tillhörande Översiktsplan 2030 Katrineholms kommun, antagen 17 november 2014.  
 

Grönplan  
I Katrineholm kommuns grönplan, antagen 2018-12-17, är området utpekat som del av 
stadskärnan. Enligt grönplanen är en betydande del av stadens centrum identifierad som 
bristområde när det kommer till grönytor, och befintliga parker bör därför bevaras.  
 

 
Den streckade linjen markerar stadens centrum enligt grönplanen. 



Detaljplan  
Planområdet omfattas av gällande ändring av stadsplan för del av Vasavägen – Eriksbergsvägen, 
som vann laga kraft den 14 juni 1972. I stadsplanen är planområdet utpekat som mark för 
allmänt ändamål. 

 
Utklipp från ändring av stadsplan för del av Vasavägen- Eriksbergsvägen, plannummer 04-KAS-678. 
 

Förutsättningar  
 
Beskrivning av området idag 
Planområdet är beläget i centrum av Katrineholms stad, ca 300 meter från resecentrum.  
Idag är området en parkeringsplats. Tidigare har planområdet varit bebyggt. Mariakyrkan är 
belägen strax väster om planområdet, och den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden Gröna kulle 
är belägen ca 80 meter sydväst om parkeringsplatsen, på samma fastighet som planområdet för 
Kvarnbacken. Söder om planområdet återfinns Nämndhuset. Planområdet omfattar ca 1350 
kvadratmeter och är en del av fastigheten Liljan 1, som ägs av Katrineholms kommun.  
 

 
Mariakyrkan är belägen väster om planområdet. 
 



 
Stadshuset Gröna kulle är beläget ca 80 meter sydväst om planområdet. 
 

 
Nämndhuset är beläget söder om planområdet. 
 
Platsens historia 
Planområdet bebyggdes år 1902 av färghandlaren S.E. Paulsson, efter ritningar av arkitekt N.J. 
Ackzell. Fastigheten omfattade tre affärslokaler med varierande verksamheter, bland annat 
Oscaria Skoaffär, varifrån byggnaden fick namnet Oscariahuset. Andra verksamheter som 
förekom under årens lopp var hattaffär, skoaffär, ostaffär, bok- och pappershandel samt 
föreningslokal, då KFUM hade lokaler på andra våningen i Oscariahuset. Fastigheten köptes av 
staden och rivningslov beviljades 1960. 
 



 
Oscariahuset fanns tidigare inom planområdet. 
 
 
Riksintresse 
Planområdet är beläget inom riksintresse för kulturmiljö. Grundläggande stadsplanestrukturer 
från etablerings- och blomstringstiden ska bibehållas, men kan kompletteras om kulturhistoriska 
värden beaktas. För att riksintresset inte ska påverkas negativt av stadsutveckling betonas 
följande värden: 

• Järnvägstrafik genom samhället vidmakthålls. 

• Centrala kommunala funktioner bör kvarligga i samhället och handel i centrum ska ges 
förutsättningar att leva vidare.  

• Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse underhålls kontinuerligt så att människor kan bo kvar och 
nyttja denna. 

• Industrikvarter ges förutsättningar att kunna bibehålla sin utformning.  

• Trädalléer vårdas och bibehålls. 

I planarbetet ska hänsyn tas till riksintresset vid utformning av den föreslagna bebyggelsen. 

 
 
Markägoförhållande 
Marken inom planområdet ägs av Katrineholms kommun. 

  



Frågor att behandla i kommande planarbete  

  
Detaljplanens omfattning  
Nedan följer en lista på de idag identifierade frågor som kan bli aktuella för detaljplanen att ta 
ställning till.  

 Området ligger inom riksintresse för kulturmiljövården. Bebyggelsens höjd, placering och 
utformning är därför av stor vikt. 

 Parkering kan med fördel lokaliseras under marknivå. 
 Planområdets läge är bullerutsatt, vilket ska beaktas vid utformning av bostäderna. 

 
Behov av utredningar  
Nedan följer en lista på de utredningar som kan komma att bli aktuella att ta fram under 
detaljplanearbetets gång. Exploatören står för alla utredningskostnader.  

 Geoteknisk utredning 
 Bullerutredning 
 Dagvattenutredning 
 Kulturmiljöutredning 
 Arkeologisk utredning 
 Skuggstudie/volymstudie 
 Miljöteknisk markutredning 

 
 
 

Handläggning, tidplan och planavgift  

  
Förfarande och plankostnad  
Detaljplanen föreslås hanteras med ett standardförfarande.  
Ett planavtal med exploatören kommer att tecknas, där plankostnaden redovisas och baseras på 
gällande taxa:  
Planavgift för ett standardförfarande 270 921 kr (kommunen handlägger detaljplanen).  
Kostnader för konsulttjänster, utredningar, grundkarta, annonser och fastighetsförteckning 
tillkommer utöver planavgiften.    
  
 
 

Tidplan  
Kommunen tar upp detaljplanen för beslut om uppdrag i Kommunstyrelsen (KS). När ett uppdrag 
finns följer sedan en handläggningstid på cirka 1,5 – 2 år. 

 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Katrineholm den 8 mars 2023  
  
 
 
 
Yeneba King Liljencrantz    Erik Bjelmrot  
Planarkitekt     Avdelningschef  



 

 KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress:   Org.nummer 212000-0340 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Telefax:   

641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 

 

Tjänsteskrivelse Sida 1 (1) 

Datum 

2023-03-20 
Vår beteckning 

KS/2023:148 - 4.3.2 - 
Markanvisning och 
exploatering 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

Stab 

Mottagare: 

Kommunstyrelsen 
Vår handläggare 

Stefan Jansson 
Handläggare telefon 

0150-570 00 
Handläggare e-post 

Stefan.Jansson@katrineholm.se 

Markanvisning del av Fastigheten Liljan 1 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner val av direktanvisning som metod vid upprättande av 

markanvisningsavtal för det område som avsätts inom fastigheten Liljan 1, i enlighet 
med kommunens riktlinjer för markanvisningsavtal och exploateringsavtal. 

2. Kommunstyrelsen godkänner upprättat markanvisningsavtal med Tegelstadens Bygg 
AB och uppdrar till fastighetschefen att ta fram nödvändiga handlingar för 
markanvisningens genomförande. 

Sammanfattning av ärendet 
I gällande översiktsplan så är ett av fokusområdena förtätning av staden. Inom Fastigheten 
Liljan 1 så finns det en liten central parkering i anslutning till Nämndhuset, det finns även en 
stor central parkering inom fastigheten Gullvivan 4 som idag fångar upp besökande till 
centrum.  

Tegelstaden Bygg AB har inkommit med intresse att utveckla bostäder inom del av 
fastigheten Liljan 1 och förslag till bostadsbyggande inom området ligger i linje med 
översiktsplanens ambitioner att förtäta staden. 

Markanvisningen ger Tegelstaden Bygg AB rätt att under två år tillsammans med 
kommunen utveckla förslag på bostadsbyggande i samband med framtagande av ny 
detaljplan för avsatt område. 

Ärendets handlingar 
 Markanvisningsavtal Liljan 1 Tegelstaden 

 

Stefan Jansson 
Förvaltningschef 

Beslutet skickas till:  

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Tegelstadens Bygg AB 

Akten











 

 KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340 

Kommunledningsförvaltningen Telefax:   

641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 

 

Tjänsteskrivelse Sida 1 (1) 

Datum 

2023-03-27 
Vår beteckning 

KS/2023:47 - 1.2.5 - 
Tillsätta och entlediga 
förtroendevalda 

Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 

Mottagare: 

 
Vår handläggare 

Marie Sandström Koski 
Handläggare telefon 

0150-57000 
Handläggare e-post 

Marie.SandstromKoski@katrineholm.se 

Deltagare i näringslivsrådet 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen utser följande näringslivsrepresentanteter som deltagare i 
näringslivsrådet under tiden 2023 – 2024 

Alexandra Ydevall Fotografens Café & Bistro 

Per-Olof Gustafsson SKF Mekan AB 

Veronica Gårdestig Impecta Fröhandel 

Katarina Jansson Sörmlands sparbank 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 15 februari 2023, § 46, att inrätta ett näringslivsråd för 
perioden 2023 – 2026. Vidare utsågs nio företrädare för näringslivet till att ingå i rådet 
tillsammans med två företrädare för kommunstyrelsen samt två tjänstemän från 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Förslag på fyra ytterligare företagsrepresentanter har 
inkommit vilket innebär totalt tretton representanter från näringslivet. 

 

Marie Sandström Koski 
Nämndadministrativ chef 

Beslutet skickas till: 

 



 
 KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340 
Kommunledningsförvaltningen Telefax:   
641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 

 

Ordförandeförslag Sida 1 (1) 

Datum 

2023-03-22 
Vår beteckning 

KS/2023:152 - 3.10.1 - 
Bidrag och sponsring till 
organisationer och 
utövare 

 

Mottagare: 

Kommunstyrelsen 

Ordförandeförslag - bidrag till Fotbolls-VM 2023, live 
stream 
Ordförandens förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beviljar ett bidrag på 235 000 kronor till +Katrineholm 
för live stream av Fotbolls-VM 2023. Om inte hela evenemanget 
genomförs ska +Katrineholm återbetala överskottet. 
 

2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande. 
 

3. Efter genomfört evenemang ska +Katrineholm inkomma med en skriftlig 
redovisning till kommunledningsförvaltningen över hur bidraget har 
använts. 

 

Johan Söderberg (S) 
Kommunstyrelsens ordförande



 

 KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340 

Kommunledningsförvaltningen Telefax:   

641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 

 

Tjänsteskrivelse Sida 1 (1) 

Datum 

2023-03-22 
Vår beteckning 

KS/2023:152 - 3.10.1 - 
Bidrag och sponsring till 
organisationer och 
utövare 

Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 

Mottagare: 

Kommunstyrelsen 
Vår handläggare 

Matilda Johansson 
Handläggare telefon 

0150-570 18 
Handläggare e-post 

Matilda.Johansson2@katrineholm.se 

Bidrag till Fotbolls-VM 2023, live stream 

Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen lämnar inget förslag till beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
+Katrineholm har efter diskussioner med kultuförvaltningen undersökt möjligheten att 
skapa publika sändningar under fotbolls-VM i sommar. +Katrineholm föreslår att eventuella 
slutspelsmatcher där Sverige deltar visas på storskärm i stadsparken. Det finns även förslag 
på att nyttja tekniken till flera olika sändningar och eventuellt även sända andra länders 
matcher eller film. 

Den maximala kostnaden för arrangemanget budgeteras till 232 440 kronor. Om Sverige 
inte går vidare till final finns det möjlighet att avboka evenemanget med kort varsel. Dock 
kvarstår kostnader på ungefär 100 000 kronor även vid en avbokning. 

Ärendets handlingar 
 Ansökan om bidrag till Fotbolls-VM 2023, live stream 

 

Matilda Johansson 
Utredare 

Beslutet skickas till: 

+Katrineholm 

Kommunledningsförvaltningen – ekonomi 

Akten 



 
 
 
FOTBOLLS-VM 2023 - LIVE STREAM 
+KATRINEHOLM 556742–9310 
 
ANSÖKAN 

+Katrineholm ansöker om ett stöd för att sända eventuella slutspelsmatcher i fotbolls-VM 
där Sverige deltar i stadsparken. Kostnaden för arrangemanget är max 232 440 kronor. 
 
BAKGRUND 

 
+Katrineholm har på uppdrag av Kultur- & Fritidsförvaltningen sett över att skapa publika 
sändningar och folkfest för fotbolls-VM i sommar där Sverige förväntas försvara sina 
tidigare mästerskapsmedaljer. Sverige tog hem bronspengen under VM 2019.  
 
Man har tidigare uppmärksammat och sänt olika mästerskapsmatcher och vi hoppas att 
inramningen även kan passa för att skapa fleraktiviteter. Ett exempel kan vara att den lokala 
fotbollsföreningen anordnas prova-på aktiviteter eller handlare fångar tittare före/efter.  
 
PROJEKTBESKRIVNING 

 
+Katrineholm föreslår att visa eventuella slutspelsmatcher där Sverige deltar. Spelschemat 
ser ut som följande där vi har förhoppningar om ett blågult deltagande.  
Kvartsfinaler 1 - 4: 11-12 augusti -matchtider 03.00* & 09.30, 09.00 & 12.30  
Semifinal: 15 augusti - matchtider 10.00 & 12.00  
Bronsmatch: 19 augusti – matchtid: 10.00 
Final: 20 augusti – matchtid: 12.00  
 
*Beroende på slutplacering i gruppspelet vet vi ej i dagsläget hur Sveriges eventuella kvartsfinal 
och semifinal planeras. Hamnar Sverige i kvartsfinal 1 som sänds kl 03.00 väljer vi att inte 
streama den.  
 
Ambitionen är att skapa en folkfest som samlar medborgare, besökare och bidrar till en 
aktiv och meningsfull fritid. Ett tillfälle där vi både får hylla vårt landslag, samlas som nation 
såväl som att inspirera morgondagens fotbollstjärnor till att börja idrotta.  
 



Sverige har ett renommerat landslag och förväntas som minst att spela en av de tre 
slutspelsmatcherna. Detta säkras dock inte förrän dagarna innan och likaså för följande 
matcher därefter vid eventuellt avancemang.  
 
Förslaget är att sända matcherna i Stadsparken där det finns en existerande plats att utgå 
ifrån, vilket är kostnadsoptimerande. Annan plats kan väljas (ex. torget, kransort) där isf 
teknik, sittyta och nätverksförstärkning tillkommer, innebär cirka 22% mer i kostnad.  
 
Vi föreslår att man planerar för multipel användning av teknik/upplägg som fortfarande blir 
en värdefull aktivitet för medborgare och besökare. Exempelvis sända andra nationers 
matcher (solidaritet, förebilder, jämställdhetsfrämjande) eller kulturellt innehåll så som film.  
 
BUDGET 

 
Den stora kostnaden för sändningarna är tekniken som krävs, vilket utgör cirka 65% av 
kostnaden inkl. ljud/bild/tekniker. För tre sändningar landar den totala kostnaden på cirka 
77.480 SEK per gång. Kostnaden inkluderar teknik, tillstånd, säkerhet, projektledning och 
enklare kringmateriel samt visningsrätt. En total kostnad om max 232.440 SEK för tre 
tillfällen.  
 
I det fallet att Sverige inte går vidare finns det en möjlighet att avboka evenemangen med 
kort varsel. Detta innebär dock ett kostnadsmässigt åtagande om 83-100 TKR för tillstånd, 
projektledning samt avbokningskostnader för teknik och tekniker.  
 
 
VÄNLIGA HÄLSNINGAR, 
 

Jakob Jansson 
Verkställande Direktör 
+Katrineholm



 
 KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340 
Kommunledningsförvaltningen Telefax:   
641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 

 

Ordförandeförslag Sida 1 (1) 

Datum 

2023-03-22 
Vår beteckning 

KS/2023:151 - 3.10.1 - 
Bidrag och sponsring till 
organisationer och 
utövare 

 

Mottagare: 

Kommunstyrelsen 

Ordförandeförslag - Bidrag till Liv & Lust i parken 
Ordförandens förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beviljar ett bidrag på 200 000 kronor till +Katrineholm 
för Liv & Lust i parken.  
 

2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande. 
 

3. Efter genomfört evenemang ska +Katrineholm inkomma med en skriftlig 
redovisning till kommunledningsförvaltningen över hur bidraget har 
använts. 

 

Johan Söderberg (S) 
Kommunstyrelsens ordförande



 

 KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340 

Kommunledningsförvaltningen Telefax:   

641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 

 

Tjänsteskrivelse Sida 1 (1) 

Datum 

2023-03-22 
Vår beteckning 

KS/2023:151 - 3.10.1 - 
Bidrag och sponsring till 
organisationer och 
utövare 

Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 

Mottagare: 

Kommunstyrelsen 
Vår handläggare 

Matilda Johansson 
Handläggare telefon 

0150-570 18 
Handläggare e-post 

Matilda.Johansson2@katrineholm.se 

Bidrag till Liv & Lust i parken 

Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen lämnar inget förslag till beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
+Katrineholm har under flera år anordnat sommaraktiviteter och bland annat Liv & Lust i 
Parken och Lustparken. Förra året genomfördes dessa som två kostnadsfria konsertkvällar i 
Stadsparken. +Katrineholm ansöker nu om medel för att genomföra evenemangen även 
denna sommar. Kostnaden beräknas till 100 000 kronor per kväll, totalt 200 000 kronor. 

+Katrineholm räknar med att 600-1 600 personer kan komma på evenemangen. Den första 
kvällen planeras att utformas så som Liv & Lust i parken genomförts tidigare år med fokus 
på lokalt erkända band och mot en bred målgrupp. Kväll nummer två föreslås utformas 
med fokus på unga vuxna. 

Bolaget planerar att söka ytterligare sponsorer och partners och hoppas få ihop ytterligare 
175 000 kronor. 

Ärendets handlingar 
 Ansökan om bidrag för Liv och Lust i Parken 

 

Matilda Johansson 
Utredare 

Beslutet skickas till: 

+Katrineholm 

Kommunledningsförvaltningen – ekonomi 

Akten 



 
 
 
LIV & LUST I PARKEN + LUSTPARKEN  
+KATRINEHOLM 556742–9310 
 
 
 
BAKGRUND 

+Katrineholm i samarbete med, och på uppdrag av Katrineholms kommun har under flera 
år arbetat med att under sommarhalvåret skapa meningsfulla aktiviteter för stadens 
medborgare och besökare. Ett av koncepten som utvecklas är Liv & Lust i Parken och 
Lustparken vilket förra året genomfördes som två kostnadsfria konsertkvällar i Stadsparken. 
 
Katrineholms kommun har i över ett decennium haft som tradition att genomföra liknande 
musikkoncept för Katrineholmarna under sommarhalvåret.  
 
ANSÖKAN 

Vi ansöker om 100 000 SEK per kväll, totalt 200 000 SEK. Bolaget arbetar därtill med att 
engagera sponsorer och partners om ytterligare cirka 175 000 SEK. 
 
KONCEPT & PROJEKTBESKRIVNING 

Inom ramen för projektet genomför +Katrineholm två stora folkfester till musikkvällar i 
Katrineholm under sommarmånaderna. Evenemangen väntas attrahera en publik om 600-
1.600 personer som kan komma att dubblas beroende på; konkurrerande evenemang 
och/eller väderlek. Budgeten inkluderar tillstånd, bevakning, projektledning, teknik, 
artistarvode, STIM-avgifter och marknadsföringskostnader mm.  
Evenemanget blir kostnadsfritt för att alla besökare oavsett socioekonomisk status ska 
kunna delta. Flera akter och artister planeras per kväll där första kvällen utformas likt så 
som Liv & Lust i Parken genomförts tidigare. Dvs med lokalt erkända band och mot en 
relativt bred målgrupp. Kväll nummer två föreslår +Katrineholm utformas med fokus mot 
unga vuxna, vilka vi ser skulle gynnas av fler aktiviteter som främjar en meningsfull fritid, 
vilket man vet är en faktor för ökad trygghet och känsla av sammanhang.  
 
 
VÄNLIGA HÄLSNINGAR, 
 

Jakob Jansson 
Verkställande Direktör 
+Katrineholm
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Ordförandeförslag Sida 1 (1) 

Datum 

2023-03-22 
Vår beteckning 

KS/2023:150 - 3.10.1 - 
Bidrag och sponsring till 
organisationer och 
utövare 

 

Mottagare: 

Kommunstyrelsen 

Ordförandeförslag - bidrag till Hållbarhetsfestival 2023 
Ordförandens förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beviljar ett bidrag på 120 000 kronor till +Katrineholm 
för Hållbarhetsfestival 2023.  
 

2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande. 
 

3. Efter genomfört evenemang ska +Katrineholm inkomma med en skriftlig 
redovisning till kommunledningsförvaltningen över hur bidraget har 
använts. 

 

Johan Söderberg (S) 
Kommunstyrelsens ordförande
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Tjänsteskrivelse Sida 1 (1) 

Datum 

2023-03-22 
Vår beteckning 

KS/2023:150 - 3.10.1 - 
Bidrag och sponsring till 
organisationer och 
utövare 

Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 

Mottagare: 

Kommunstyrelsen 
Vår handläggare 

Matilda Johansson 
Handläggare telefon 

0150-570 18 
Handläggare e-post 

Matilda.Johansson2@katrineholm.se 

Bidrag till Hållbarhetsfestival 2023 

Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen lämnar inget förslag till beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
+Katrineholm vill under sommaren 2023 skapa en hållbarhetsfestival för, med och av 
Katrineholms unga. Planen är att festivalen ska ha ett visst fokus på livsmedel och odling 
Årets evenemang ses som ett pilotprojekt som +Katrineholm hoppas kunna skala upp och 
bygga vidare på kommande år. +Katrineholm ansöker om 120 000 kronor för att genomföra 
festivalen. 

+Katrineholm söker även bidrag från Region Sörmland och privata aktörer. 

Ärendets handlingar 
 Ansökan om bidrag till Hållbarhetsfestival 2023 

 

Matilda Johansson 
Utredare 

Beslutet skickas till: 

+Katrineholm 

Kommunledningsförvaltningen – ekonomi 

Akten 



 
 
 
HÅLLBARHETSFESTIVAL 2023 
+KATRINEHOLM  556742–9310 
 
ANSÖKAN 
+Katrineholm ansöker om 120 000 kronor för anordnande av en hållbarhetsfestival under 
sommaren 2023.  
 
SAMMANFATTNING AV ÄRENDET 
Utifrån önskemål från våra unga och analyser som pekar på att en utveckling av ungas nöjesliv 
är önskvärd vill vi under sommaren skapa en hållbarhetsfestival, för, med och av Katrineholms 
unga. Utifrån ungdomarnas skisser vill vi se hur hållbar grönska och naturmaterial invaderar 
stadsrummet. Vi vill skapa platser för gemenskap, framtidstro och fest.  
 
ÄRENDEBESKRIVNING 
BAKGRUND 
Vi behöver utveckla nöjeslivet för våra unga. Detta är ett önskemål från våra unga själva men 
även en förutsättning för att få en levande stad. Detta har bland annat platsvarumärketsarbetet 
slagit fast med hjälp av en bo- och flyttanalys från Kairos Future.  
 
För att komma framåt i vad vi kan bidra med samlades kommunstyrelsens ordförande Johan 
Söderberg, Anneli Hedberg, ordförande service- och tekniknämnden, kulturchef Rickard Bardun, 
VD på destinationsbolaget Jakob Jansson och nöjesaktören Hotell Statt/Safiren. De alla fick ta del 
av en trendanalys gällande ungdomars kulturintressen skapad av en person inom målgruppen 
som under perioden hade praktik på +Katrineholm. De diskuterade också möjligheter för att 
skapa ett bättre nöjesliv för unga.  
 
KONCEPT – EN HÅLLBARHETSFESTIVAL  
Konceptidén för en hållbarhetsfestival kommer från både stadens unga själva och gruppen ovan. 
I förarbetet med framtidsplan 2050 fick gymnasieelever tycka till om sin stad och hur den bör se 
ut i framtiden. Ur det arbetet kom bland annat ett arbete som kallades Från parkering till park. 
Det visade hur man som ung i Katrineholm önskar mer ytor för gemenskap samt mer 
grönområden och parker.  
 



 
Fotomontage skapat av Elsa Svensson och Maja Sander. 
 
Innehållet till festivalen önskar vi plocka från analysen men även utifrån önskemål från stadens 
ungdomar. Vi vill se att hållbar grönska och naturmaterial invaderar stadsrummet. Vald betong 
spärras av och ger ytor för umgänge.  
 
Vi önskar lägga en visst fokus på just livsmedel och odling. Katrineholm och Sörmland är unika 
när det kommer till livsmedelsförsörjningen och det finns mycket att hämta från platsen vi bor 
och verkar på. Mat och måltider är också något som skapar gemenskap och binder samman 
kulturer. Vi bjuder in den lokala odlaren och handelsträdgården tillsammans med företag som 
Oasen på Åsen eller initiativ som ETC Solparken. Platsen blir både en installation, handelsplats 
och plattform för dialog och utveckling. Vi kopplar också på redan befintliga aktiviteter så som 
konstutställning, offentliga verk och citysamverkans aktörer/event för att öka avtrycket.  
 
Budgeten allokeras framför allt till projektledning av evenemanget för att arbeta med att fylla 
innehållet från olika aktörer, men även koordinering av olika förvaltningar och/eller tillstånd. 
Även grundbyggnationer och avspärrningar ingår i budgeten. Bidrag söks också från region och 
privat sektor för att skala upp innehållet. Dessa medel är dock inte garanterade.  
 
Vi ser årets evenemang som ett pilotprojekt och att vi kommande år kan skala upp, förändra och 
bygga vidare på idén. Region Sörmland har även visat intresse för ett sådant här evenemang 
som har fokus på hållbarhet och unga. Kanske kan evenemanget bli en inspiration för fler.  
 
NAMN PÅ EVENTET 
Namnet på eventet önskar vi sätta ihop med våra unga och samarbetspartners. Ett arbetsnamn 
har varit Green Take Over. 
 
 
VÄNLIGA HÄLSNINGAR, 
 

Jakob Jansson 
Verkställande Direktör 
+Katrineholm
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Datum 

2023-03-22 
Vår beteckning 

KS/2023:120 - 3.10.1 - 
Bidrag och sponsring till 
organisationer och 
utövare 

 

Mottagare: 

Kommunstyrelsen 

Ordförandeförslag - Bidrag till veckostädning i Musikens 
Hus 
Ordförandens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen avslår Musikens Hus Akademiens ansökan om bidrag för veckostädning i 
Musikens hus med motiveringen att bidrag från kommunstyrelsens medel till förfogande 
normalt inte går till att täcka föreningars löpande kostnader. 

Johan Söderberg (S) 
Kommunstyrelsens ordförande



 

 KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340 

Kommunledningsförvaltningen Telefax:   

641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 

 

Tjänsteskrivelse Sida 1 (1) 

Datum 

2023-03-22 
Vår beteckning 

KS/2023:120 - 3.10.1 - 
Bidrag och sponsring till 
organisationer och 
utövare 

Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 

Mottagare: 

Kommunstyrelsen 
Vår handläggare 

Matilda Johansson 
Handläggare telefon 

0150-570 18 
Handläggare e-post 

Matilda.Johansson2@katrineholm.se 

Bidrag till veckostädning i Musikens Hus 

Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen lämnar inget förslag till beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Musikens Hus Akademien har inkommit med en ansökan om bidrag för veckostäd av 
Musiken Hus under 2023. Det finns en möjlighet för föreningar och andra aktörer att 
ansöka om bidrag från kommunstyrelsens medel till förfogande. I normalfallet beviljas 
bidrag för arrangemang eller projekt. Syftet med kommunstyrelsens medel till för 
förfogande är inte att täcka föreningars löpande kostnader. 

Föreningen uppger i sin ansökan att de bland annat får grundbidrag från kulturnämnden 
och att kommunen upplåter lokalerna avgiftsfritt. 

Ärendets handlingar 
 Ansökan om bidrag till veckostädning i Musikens Hus 

 

Matilda Johansson 
Utredare 

Beslutet skickas till: 

Musiken Hus Akademien 

Akten 



tffi

2023-02-€a8

Till Kom mu nstyrelsens ordförande,

I februari 1996 invigdes Musikens Hus. Strax före bildades föreningen Musikens Hus

Akademien av orkestrar, körer, ensembler och arrangörsföreningar, varav flertalet
fortfarande är kvar som medlemmar. Några nya har tillkommit och vi är nu L1 medlemmar
Varje år, utom ett år då vifick en stor vattenläcka i huset, har vi genomfört Musikens Hus-

veckan där medlemmarna i några gratiskonserter visat upp sin repertoar.

Verksamheten i Musikens Hus består mest av medlemmarnas repetitioner och egna

konserter. Men vi engagerar även externa artister och hyr ut lokalen för konserter, dans- och

te aterförestä I I n i n gar, f ilmvisn i n g och konfe renser.

2At2fick vi testamenterat en ganska stor donation som finansierade bl a renovering av

flygeln, uppgradering av vår ljud- och AV-utrustning samt anställning av verksamhetsledare
på deltid. Dessutom inrättade vi ett stipendium för musikbegåvade ungdomar. 23 ungdomar

och tre ungdomsledare har erhållit stipendier hittills. Sedan ett par år finansierar kommunen

stipendierna. Verksamhetsledarens arbete har inriktats på verksamhet med ungdomar och

musik som inte representerats av medlemmarna. Hon har gjort ett flertal work shops och

konserter samt genomfört flera projekt, senast "KFV Världen" i samarbete med Flens,

Katrineholms och Vingåkers kommuner.

Tack vare donationen och verksamhetsledarens arbete har vi haft en god ekonomi, både vad

gäller donationens syfte och föreningens övriga verksamhet. Nu är emellertid

donationsmedlen helt slut och vitvingas minska verksamhetsledarens sysselsättningsgrad,

trots att vi får del av kommunens särskilda kulturstöd. Därmed blir det mindre verksamhet

som renderar intäkter och årets budget ser mycket dyster ut.

Vi är glada och tacksamma för att kommunen upplåter lokalen hyresfritt och vi är nöjda med

KFAB:s renoveringsinsatser. Bland annat har en trapphiss till scenen monterats, fönsterna

renoverats och brandlarm installerats. Medlernmarnas avgifter och kulturnämndens
grundbidrag räcker lagom till våra fasta kostnader som bankavgift, bredband, webbavgift,

försä kri ng, bokföri n gsprogra m I icens och instru mentu nde rhål l.

Nu önskar vi kommunstyrelsens stöd för veckostädningen som beräknas till ca 70 000 kronor

för 2023.

För Musikens Hus Akademien

(

Bengt Su nesson, ordförande
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Datum 

2023-03-23 
Vår beteckning 

KS/2023:156 - 2.1.1 - 
Mötesplanering 

Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 

Mottagare: 

Kommunstyrelsen 
Vår handläggare 

Axel Stenbeck 
Handläggare telefon 

0150-570 80 
Handläggare e-post 

Axel.Stenbeck@katrineholm.se 

Extra sammanträdesdag för kommunstyrelsen 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar om ett extra sammanträde måndagen den 24 april kl. 17:00. 

Sammanfattning av ärendet 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 20 mars återremitterades ärendet om 
Strångsjö skola. För att kunna behandla ärendet vid kommande kommunfullmäktige den 24 
april föreslås ett extra kommunstyrelsesammanträde samma dag kl. 17:00. 

 

Axel Stenbeck 
Utredare 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare 

Akt 
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Datum 

2023-03-20 
Vår beteckning 

  -   Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 

Mottagare: 

 
Vår handläggare 

  
Handläggare telefon 

  
Handläggare e-post 

  

Anmälan av delegationsbeslut 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknats i 
sammanträdesprotokollet. 

Hemvärnet 

Yttrande över ansökan till hemvärnet. (KS Del/2023 § 18) 

Yttrande över ansökan till hemvärnet. (KS Del/2023 § 19) 

Yttrande över ansökan till hemvärnet (KS Del/2023 § 26) 

Dnr KS/2023:3-9.3.4 

Tilldelningsbeslut 

Tilldelningsbeslut Skafferiavtal Dnr TI 2022-1148. (KS Del/2023 § 20) 

Tilldelningsbeslut Bemanningstjänster socionomer Dnr TI 2022-1160 (KS Del/2023 § 25) 

Tilldelningsbeslut Analoga Läromedel Dnr TI 2022-1183. (KS Del/2023 § 27) 

Dnr KS/2023:64-2.6.1 

Tilldelningsbeslut Direktavtal Stratsys AB. (KS Del/2023 § 28) 

Dnr KS/2023:153-2.6.3 

Bidrag till Sweden Grand Prix i jaktskytte 2023 

1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag på 50 000 kronor till Oppunda Jaktskytteklubb för Sweden Grand Prix i jaktskytte 
2023. 

2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande. 
3. Efter genomfört evenemang ska föreningen inkomma med en skriftlig redovisning till 

kommunledningsförvaltningen över hur bidraget har använts. (KS Del/2023 § 22) 

Dnr KS/2023:41-3.10.1 

Bidrag till Fotopasset 2023 

1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag på 27 000 kronor till SPF Seniorerna Näckrosen för Fotopasset 2023. 
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Kommunledningsförvaltningen 
Datum 

2023-03-20 

Vår beteckning 

  -   

 

2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande. 
3. Efter genomfört evenemang ska föreningen inkomma med en skriftlig redovisning till 

kommunledningsförvaltningen över hur bidraget har använts. (KS Del/2023 § 23) 

Dnr KS/2023:103-3.10.1 

Bidrag till simveckan vid Aspen i Julita 2023 

1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag på 25 000 kronor till Julita GoIF för Simveckan vid Aspens badplats i Julita 2023. 

2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande. 
3. Efter genomfört evenemang ska föreningen inkomma med en skriftlig redovisning till 

kommunledningsförvaltningen över hur bidraget har använts. (KS Del/2023 § 24) 

Dnr KS/2023:126-3.10.1 

Bidrag till Gröna Kulle runt 2023 

1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag på 50 000 kronor till +Katrineholm för Gröna Kulle runt 2023. 

2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande. 
3. Efter genomfört evenemang ska arrangörerna inkomma med en skriftlig redovisning till 

kommunledningsförvaltningen över hur bidraget har använts. (KS Del/2023 § 21) 

Dnr KS/2023:134-3.10.
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Datum 

2023-03-20 
Vår beteckning 

  -   Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 

Mottagare: 

 
Vår handläggare 

  
Handläggare telefon 

  
Handläggare e-post 

  

Meddelanden 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 

Protokoll och protokollsutdrag 

Region Sörmland har översänt protokollsutdrag från Regionfullmäktiges sammanträde 
2023-02-14, § 24/23 – Valärenden 14 februari.  

Hnr 2023:726 

Region Sörmland har översänt protokollsutdrag från Regionala utvecklingsnämndens 
sammanträde 2023-03-03, § 8/23 - Revidering av sammanträdesdatum för regionala 
utvecklingsnämnden 2023 

Hnr 2023:787 

Region Sörmland har översänt protokollsutdrag från Regionala utvecklingsnämndens 
sammanträde 2023 03 03, § 9/23 - Regionala utvecklingsnämndens val vid sammanträde 
den 3 mars 2023 

Hnr 2023:788 

Region Sörmland har översänt protokollsutdrag från Nämnden för samverkan kring 
socialtjänst och vård 2023-03-10, § 5/23 – Revidering av sammanträdesdatum för nämnden 
för samverkan kring socialtjänst och vård 2023. 

Hnr 2023:846 

Region Sörmland har översänt protokollsutdrag från Nämnden för samverkan kring 
socialtjänst och vård 2023 03 10, § 3/23 – Verksamhetsberättelse 2022. 

Hnr 2023:847, 2023:848 

Sydarkivera har översänt protokollsutdrag från Förbundsstyrelsens sammanträde 
2023-03-03, § 8 – Ny förbundsordning – antagande. 

Hnr 2023:786 

Kommunstyrelsens medel till förfogande 

Katrineholm Pride har översänt redovisning av beviljat bidrag till Katrineholm Pride 2022. 

Hnr 2023:575 och 2023:576 
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Datum 

2023-03-20 

Vår beteckning 

      -   

 

BK Öster har översänt redovisning av beviljat bidrag till Kampsportsgalan 2021. 

Hnr 2023:789 

Lagakraft 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har meddelat att Detaljplan för Hvalstagård, fastigheten 
Valsta 3:1 m.fl., Sköldinge, Katrineholms kommun har vunnit lagakraft 2023-03-06. 

Hnr 2023:709 

Särskilt uppdrag om att inrätta en familjecentral på norr 

I Övergripande plan med budget för 2023 – 2025 finns ett särskilt uppdrag till 
kommunstyrelsen om att utreda förutsättningar för att inrätta en familjecentral på norr. 
Uppdraget ska återrapporteras senast i mars 2023.  

Kommunledningsförvaltningen har påbörjat utredningen och återkommer med en 
återrapportering i augusti 2023. 

Dnr KS/2023:160-1.4.1 
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