
 

Kallelse 

Kommunledningsförvaltningen 2022-12-09 

Sammanträdande organ Kommunfullmäktige 

Tid 2022-12-12 klockan 18:00 

Plats Safiren, Drottninggatan 19 Katrineholm 

 

Allmänhetens fråga 

 

Nr 
Ärende Beteckning 

1 Protokollsjustering  

2 Sammanträdets laga tillkomst  

3 Fastställande av dagordning  

4 Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen 
2023-2026 

KS/2022:381 

5 Val av ledamöter och ersättare i 
bildningsnämnden, mandatperioden 2023 

KS/2022:388 

6 Val av ledamöter och ersättare i bygg- och 
miljönämnden, mandatperioden 2023 

KS/2022:382 

7 Val av ledamöter och ersättare i kulturnämnden, 
mandatperioden 2023 

KS/2022:384 

8 Val av ledamöter och ersättare i socialnämnden, 
mandatperiod 2023 

KS/2022:386 

9 Val av ledamöter och ersättare i service-och 
tekniknämnden, mandatperiod 2023 

KS/2022:385 

10 Val av ledamöter och ersättare i valnämnden, 
mandatperioden 2023 

KS/2022:390 

11 Val av ledamöter och ersättare i 
Viadidaktnämnden 2023-2026 

KS/2022:383 

12 Val av ledamöter och ersättare i vård- och 
omsorgsnämnden, mandatperioden 2023 

KS/2022:387 

13 Val av ledamöter och ersättare i 
överförmyndarnämnden, mandatperioden 2023 

KS/2022:389 

14 Val av ledamöter och ersättare i 
krisledningsnämnden 2023-2026 

KS/2022:401 

15 Val av ledamöter kommunrevisionen 
mandatperioden 2022-2026 

KS/2022:400 

16 Val av ledamöter och ersättare samt revisorer i 
förbundsdirektionen för Västra Sörmlands 
Räddningstjänst (VSR) - mandatperioden 2023-
2026 

KS/2022:392 



 
KALLELSE  

 

Datum  
Kommunledningsförvaltningen 2022-12-09 

 

17 Val av ledamot och  ersättare i lönenämnd 
Sörmland, mandatperiod 2023-2026 

KS/2022:442 

18 Val av ny ledamot och ersättare i gemensam 
patientnämnd, mandatperioden 2023 - 2026 

KS/2022:322 

19 Val av ny ledamot och ersättare i Nämnden för 
samverkan inom socialtjänst och vård, 
mandatperioden 2023-2026 

KS/2022:414 

20 Val av ledmöter och ersättare i Mälardalsrådet, 
perioden maj 2023 - maj 2027 

KS/2022:360 

21 Val av ny ledamot och ersättare i 
förbundsdirektionen för Vårdförbundet Sörmland, 
samt nominering av revisor, mandatperioden 
2023-2026 

KS/2022:443 

22 Val av ledamot och ersättare till 
kommunalförbundet Sydarkiveras 
förbundsfullmäktige, mandatperioden 2023-2026 

KS/2022:441 

23 Val av ledamot i Samordningsförbundet RAR i 
Sörmland, mandatperioden 2023-04-01-2027-03-
31 

KS/2022:377 

24 Val av partigruppledare i kommunfullmäktige 
mandatperioden 2023 - 2026 

KS/2022:380 

25 Ordning för ersättares tjänstgöring för ej 
närvarande ledamot i styrelsen och nämnderna 
mandatperioden 2023-2026 

KS/2022:425 

26 Arvodesbestämmelser för förtroendevalda KS/2022:263 

27 Årsarvoden  

(Ärendet kompletteras med kommunstyrelsen 
protokoll efter sammanträdet 2022-12-12) 

KS/2022:263 

28 Revidering av kommunstyrelsens reglemente KS/2022:421 

29 Utbetalning av partistöd 2023 KS/2022:411 

30 Detaljplan för Luvsjön etapp 4 -del av fastigheten 
Sjöholm 2:2,  Katrineholms kommun 

KS/2017:544 

31 Arkivtillsyn för Katrineholms kommunala bolag KS/2022:406 

32 Revidering av reglemente för 
gemensamma patientnämnden 

KS/2022:332 

33 Förlängning av styrdokumentet Regler för 
kommunalt bostadstillägg för personer med 
funktionsnedsättning 

KS/2022:356 

34 Upphörande av styrdokument - Anvisning för 
Katrineholms kommuns webbplats 

KS/2022:342 

35 Delårsrapport per den 31 augusti 2022 för Västra 
Sörmlands Räddningstjänst (VSR) 

KS/2022:353 

36 Vårdförbundet Sörmlands delårsrapport 2022 KS/2022:398 

37 Svar på motion om koldioxidbudget KS/2021:292 



 
KALLELSE  

 

Datum  
Kommunledningsförvaltningen 2022-12-09 

 

38 Svar på motion om fritidscheck för barn och 
ungdomar 

KS/2021:384 

39 Svar på motion om Fria bussresor för personer 
över 65 år 

KS/2021:395 

40 Svar på motion om arbetsskor till vård- och 
omsorgspersonal 

KS/2021:383 

41 Svar på motion om handlingsplan för att ta tillvara 
äldres kompetens 

KS/2021:385 

42 Svar på motion om stärk demokratin - gör försök 
med sänkt rösträttsålder 

KS/2022:144 

43 Motion om att anlägga konstgjorda isbanor i 
kommunen 

KS/2022:432 

44 Motion om bonden i skolan - öka kunskapen om 
var "maten växer" 

KS/2022:459 

45 Motion om att hitta rätt och lätt till 
Duveholmsskolan och Duveholmshallen 
(Sportcentrum) 

KS/2022:463 

46 Motion om att utred möjligheten att öppna en 
fritidsgård på Norr och en i Nävertorp! 

KS/2022:469 

47 Återremitterat ärende - Uppsägning av avtal 
mellan Katrineholms kommun och Vingåkers 
kommun - samverkan i gemensam nämnd för 
vuxenutbildning och arbetsmarknad 

(Ärendet kompletteras med kommunstyrelsen 
protokoll efter sammanträdet 2022-12-12) 

KS/2022:363 

 

Torgerd Jansson (S) 

Ordförande 

 

 



 

 KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340 

Kommunledningsförvaltningen Telefax:   

641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 

 

Tjänsteskrivelse Sida 1 (2) 

Datum 

2022-11-23 
Vår beteckning 

KS/2022:381 - 1.2.5 - 
Tillsätta och entlediga 
förtroendevalda 

Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 

Mottagare: 

 
Vår handläggare 

Emma Fälth 
Handläggare telefon 

0150-570 15 
Handläggare e-post 

emma.falth@katrineholm.se 

Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen 2023 
2026 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige väljer ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen från 1 januari 

2023 till 31 december 2026 enligt följande: 

Ledamöter Ersättare 

Johan Söderberg (S) Cecilia Björk (S) 

Anneli Hedberg (S) Fredrik Malmström (S) 

Roger Ljunggren (S) Marie-Louise Karlsson (S) 

Ulrica Truedsson (S) Tony Karlsson (S) 

Johanna Karlsson (S) Gunnar Ljungquist (S) 

Christer Sundqvist (M) Helena Gärtner (M) 

Martin Edgélius (M) Fredrik Ahlman (M) 

Birgitta Carlheim – Gyllensköld (M) Mirjana Cvrkalj (M) 

Joha Frondelius (KD) Marian Loley (KD) 

Inger Fredriksson (C) Björn Wahlund (L) 

Camilla Hermansson (SD) Filip Lindahl (SD) 

Mica Vemic (SD) Britt Gustafsson (SD) 

Tony Rosendahl (V) Nicklas Adamsson (MP) 

 

2. Till ordförande tillika kommunalråd för samma period utses Johan Söderberg (S) 

3. Till förste vice ordförande för samma period utses Christer Sundqvist (M) 

4. Till andre vice ordförande tillika oppositionsråd för samma period utses XX (X) 

  



 Tjänsteskrivelse Sida 2 (2) 

Kommunledningsförvaltningen 
Datum 

2022-11-23 

Vår beteckning 

KS/2022:381 - 1.2.5 - 
Tillsätta och entlediga 
förtroendevalda 

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska välja kommunstyrelse bestående av 13 ledamöter och 13 
ersättare.  

Respektive parti har inkommit med nomineringar. Fördelningen är gjord utifrån beräkning 
baserat på proportionellt valsätt samt valteknisk samverkan. Ordningen är baserad på 
partiernas storleksordning inom respektive valteknisk samverkan. 

För val till 2:e vice ordförande har nomineringar inkommit från både Kristdemokraterna 
(Joha Frondelius) och Sverigedemokraterna (Camilla Hermansson). Därav lämnas inget 
förslag till beslut gällande denna post. 

 

Beslutet skickas till: 

De valda 

Troman 

Löneenheten 

LEX 

Akten



 

 KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340 

Kommunledningsförvaltningen Telefax:   

641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 

 

Tjänsteskrivelse Sida 1 (2) 

Datum 

2022-11-25 
Vår beteckning 

KS/2022:388 - 1.2.5 - 
Tillsätta och entlediga 
förtroendevalda 

Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 

Mottagare: 

 
Vår handläggare 

Rasmus Berglöv 
Handläggare telefon 

0150-570 71 
Handläggare e-post 

Rasmus.Berglov@katrineholm.se 

Val av ledamöter och ersättare i bildningsnämnden, 
mandatperioden 2023 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige väljer ledamöter och ersättare i bildningsnämnden för 

mandatperioden 1 januari 2023 – 31 december 2023 enligt följande: 

Ledamöter Ersättare 

Ulrica Truedsson (S) Anette Larsson-Fredriksson (S) 

Tommi Lycke (S) Aleksander Tamoyev (S) 

Mariam Yassin Mahi (S) Malin Sandquist (S) 

Carl-Henrik Gustafsson (S) Anders Forss (S) 

Linda Rosenlund (S) Sandra Ekstrand (S) 

Tony Karlsson (S) Carl-Magnus Fransson (M) 

Anne Hofstedt (M) Milos Smitran (M) 

Torbjörn Johnsson (M) Saif Ullah (M) 

Petri Ogenholt (KD) Inger Fredriksson (C) 

Victoria Barrsäter (C) Banu Arslan (L) 

Rickard Hermansson (SD) Matthes Olsson (SD) 

Ingvar Larsson (SD) Göran Bergström (SD) 

Ismail Abukar (MP) Henrik Gullstrand (V) 

2. Till ordförande för samma period utses Ulrica Truedsson (S) 

3. Till förste vice ordförande för samma period utses Anne Hofstedt (M) 

4. Till andre vice ordförande för samma period utses X (X) 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska välja bildningsnämnd med 13 ledamöter och 13 ersättare för 
kommande mandatperiod. 

Med stöd av kommunallagen kap 6 § 19 föreslår majoriteten att nämndens mandattid 
sträcker sig ett år från den 1 januari 2023 till den 31 december 2023. 



 Tjänsteskrivelse Sida 2 (2) 

Kommunledningsförvaltningen 
Datum 

2022-11-25 

Vår beteckning 

KS/2022:388 - 1.2.5 - 
Tillsätta och entlediga 
förtroendevalda 

 

Respektive parti har inkommit med nomineringar. Fördelning är gjort utifrån beräkning 
baserat på proportionellt valsätt och valteknisk samverkan. Ordningen är baserad på 
partiernas storleksordning inom respektive valteknisk samverkan.   

För val till 2:e vice ordförande har nomineringar inkommit från både Centerpartiet (Victoria 
Barrsäter) och Sverigedemokraterna (Rickard Hermansson).  

Beslutet skickas till: 

De valda 

Nämndadministrativa avdelningen 

Löneenheten 



 

 KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340 

Kommunledningsförvaltningen Telefax:   

641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 

 

Tjänsteskrivelse Sida 1 (2) 

Datum 

2022-11-25 
Vår beteckning 

KS/2022:382 - 1.2.5 - 
Tillsätta och entlediga 
förtroendevalda 

Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 

Mottagare: 

 
Vår handläggare 

Rasmus Berglöv 
Handläggare telefon 

0150-570 71 
Handläggare e-post 

Rasmus.Berglov@katrineholm.se 

Val av ledamöter och ersättare i bygg- och miljönämnden, 
mandatperioden 2023 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige väljer ledamöter och ersättare i bygg- och miljönämnden för 

mandatperioden 1 januari 2023 – 31 december 2023 enligt följande: 

Ledamöter Ersättare 

Fredrik Malmström (S) Katarina Rosenlund-Svensson (S) 

Anna Ringdahl (S) Bengt Eriksson (S) 

Börje Söderström (S) Annelie Geiborg (S) 

Malin Sandquist (S) Lars Gustavsson (S) 

Tommy Eriksson (S) Zeljko Klemse (S) 

Christer Sundqvist (M) Wahid Moosawi (M) 

Christer Johansson (M) Oscar Dieden (M) 

Dag Dunås (KD) Emil Åhl (KD) 

Bertil Carlsson (C) Lars Levin (L) 

Britt Gustafsson (SD) Rickard Hermansson (SD) 

Matilda Lundh Åkervall (MP) Jöran Mathiesen (V) 

2. Till ordförande för samma period utses Christer Sundqvist (M). 

3. Till förste vice ordförande för samma period utses Fredrik Malmström (S). 

4. Till andre vice ordförande för samma period utses Bertil Carlsson (C). 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska välja bygg- och miljönämnd med 11 ledamöter och 11 ersättare för 
kommande mandatperiod. 

Med stöd av kommunallagen kap 6 § 19 föreslår majoriteten att nämndens mandattid 
sträcker sig ett år från den 1 januari 2023 till den 31 december 2023. 

Respektive parti har inkommit med nomineringar. Fördelning är gjort utifrån beräkning 
baserat på proportionellt valsätt och valteknisk samverkan. Ordningen är baserad på 
partiernas storleksordning inom respektive valteknisk samverkan.   



 Tjänsteskrivelse Sida 2 (2) 

Kommunledningsförvaltningen 
Datum 

2022-11-25 

Vår beteckning 

KS/2022:382 - 1.2.5 - 
Tillsätta och entlediga 
förtroendevalda 

 

 

Beslutet skickas till: 

De valda 

Nämndadministrativa avdelningen 

Löneenheten 



 

 KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340 

Kommunledningsförvaltningen Telefax:   

641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 

 

Tjänsteskrivelse Sida 1 (2) 

Datum 

2022-11-25 
Vår beteckning 

KS/2022:384 - 1.2.5 - 
Tillsätta och entlediga 
förtroendevalda 

Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 

Mottagare: 

 
Vår handläggare 

Axel Stenbeck 
Handläggare telefon 

0150-570 80 
Handläggare e-post 

Axel.Stenbeck@katrineholm.se 

Val av ledamöter och ersättare i kulturnämnden, 
mandatperioden 2023 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige väljer ledamöter och ersättare i kulturnämnden för 

mandatperioden 1 januari 2023 – 31 december 2023 enligt följande: 

Ledamöter Ersättare 

Cecilia Björk (S) Mohammad Mohammad (S) 

Ahmed Musse (S) Britt-Inger Karlsson (S) 

Barbro Skogberg (S) Stefan Blomkvist (S) 

Jarmo Erkinmikko (S) Christina Simonsen (S) 

Anki Sandell (S) Aleksander Tamoyev (S) 

Milos Smitran (M) Alina Östlund (M) 

Jarmila Kocourkova (M) Torbjörn Johnsson (M) 

Carl-Johan Forss (KD) Pia Fagerberg Svanqvist (KD) 

Inger Hult (L) Tobias Stenström (C) 

Saud Porovic (SD) Torbjörn Hvornum (SD) 

Carina Clarvind (MP) Elisabet Bohm (V) 

2. Till ordförande för samma period utses Cecilia Björk (S). 

3. Till förste vice ordförande för samma period utses Milos Smitran (M). 

4. Till andre vice ordförande för samma period utses Inger Hult (L). 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska välja kulturnämnd med 11 ledamöter och 11 ersättare för 
kommande mandatperiod. 

Med stöd av kommunallagen kap 6 § 19 föreslår majoriteten att nämndens mandattid 
sträcker sig ett år från den 1 januari 2023 till den 31 december 2023. 



 Tjänsteskrivelse Sida 2 (2) 

Kommunledningsförvaltningen 
Datum 

2022-11-25 

Vår beteckning 

KS/2022:384 - 1.2.5 - 
Tillsätta och entlediga 
förtroendevalda 

 

Respektive parti har inkommit med nomineringar. Fördelning är gjort utifrån beräkning 
baserat på proportionellt valsätt och valteknisk samverkan. Ordningen är baserad på 
partiernas storleksordning inom respektive valteknisk samverkan.   

 

Axel Stenbeck 
Utredare 

Beslutet skickas till: 

De valda 

Nämndadministrativa avdelningen 

Löneenheten 



 

 KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340 

Kommunledningsförvaltningen Telefax:   

641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 

 

Tjänsteskrivelse Sida 1 (2) 

Datum 

2022-11-28 
Vår beteckning 

KS/2022:386 - 1.2.5 - 
Tillsätta och entlediga 
förtroendevalda 

Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 

Mottagare: 

Kommunfullmäktige 
Vår handläggare 

Matilda Johansson 
Handläggare telefon 

0150-570 18 
Handläggare e-post 

Matilda.Johansson2@katrineholm.se 

Val av ledamöter och ersättare i socialnämnden, 
mandatperiod 2023 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige väljer ledamöter och ersättare i socialnämnden för 

mandatperioden 1 januari 2023 – 31 december 2023 enligt följande: 

Ledamöter Ersättare 

Roger Ljunggren (S) Gunilla Magnusson (S) 

Anne Hagberg (S) Reine Östlund (S) 

Gunnar Ljungqvist (S) Anki Sandell (S) 

Britt-Inger Karlsson (S,) Ahmed Musse (S) 

Zeljko Klemse (S) Marita Bengtsson (S) 

Martin Edgelius (M) Anne Hofstedt (M) 

Wahid Moosawi (M) Robert Zweiniger (M) 

Anders Gölevik (C) John Ogenholt (KD) 

Marie Westerberg (L) Jens Pettersson (C) 

Elsie Egestål (SD) Jonah Håkansson (SD) 

Thomas Selig (V) Kristina Färdeman (MP) 

2. Till ordförande för samma period utses Martin Edgelius (M). 

3. Till förste vice ordförande för samma period utses Roger Ljunggren (S). 

4. Till andre vice ordförande för samma period utses Anders Gölevik (C). 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska välja socialnämnd med 11 ledamöter och 11 ersättare för 
kommande mandatperiod. 

Med stöd av kommunallagen kap 6 § 19 föreslår majoriteten att nämndens mandattid 
sträcker sig ett år från den 1 januari 2023 till den 31 december 2023. 

Respektive parti har inkommit med nomineringar. Fördelning är gjort utifrån beräkning 
baserat på proportionellt valsätt och valteknisk samverkan. Ordningen är baserad på 
partiernas storleksordning inom respektive valteknisk samverkan. 



 Tjänsteskrivelse Sida 2 (2) 

Kommunledningsförvaltningen 
Datum 

2022-11-28 

Vår beteckning 

KS/2022:386 - 1.2.5 - 
Tillsätta och entlediga 
förtroendevalda 

 

 

Matilda Johansson 
Nämndsekreterare 

Beslutet skickas till: 

De valda 

Nämndadministrativa avdelningen 

Löneenheten 



 

 KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340 

Kommunledningsförvaltningen Telefax:   

641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 

 

Tjänsteskrivelse Sida 1 (2) 

Datum 

2022-11-11 
Vår beteckning 

KS/2022:385 - 1.2.5 - 
Tillsätta och entlediga 
förtroendevalda 

Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 

Mottagare: 

Kommunfullmäktige 
Vår handläggare 

Matilda Johansson 
Handläggare telefon 

0150-570 18 
Handläggare e-post 

Matilda.Johansson2@katrineholm.se 

Val av ledamöter och ersättare i service-och 
tekniknämnden, mandatperiod 2023 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige väljer ledamöter och ersättare i service- och tekniknämnden för 

mandatperioden 1 januari 2023 – 31 december 2023 enligt följande: 

Ledamöter Ersättare 

Anneli Hedberg (S) Jessica Ljunggren (S) 

Christer Ekstrand (S) Emil Svensson (S) 

Åsa Thorell Russell (S) Ida Svensson (S) 

Joakim Truedsson (S) Ewa Fager (S) 

Britt Ejdwinsson (S) Chris Bendrot (M) 

Fredrik Ahlman (M) Kenneth Svahn (M) 

Erik Dieden (M) Alina Östlund (M) 

Joha Frondelius (KD) Emil Åhl (KD) 

Thorbjörn Eriksson (C) Björn Wahlund (L) 

Rickard Hermansson (SD) Peter Gustafsson (SD) 

Anita Johansson (V) Roger Karlsson (MP) 

2. Till ordförande för samma period utses Anneli Hedberg (S) 

3. Till förste vice ordförande för samma period utses Fredrik Ahlman (M) 

4. Till andre vice ordförande för samma period utses Joha Frondelius (KD) 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska välja service- och tekniknämnd med 11 ledamöter och 11 ersättare 
för kommande mandatperiod. 

Med stöd av kommunallagen kap 6 § 19 föreslår majoriteten att nämndens mandattid 
sträcker sig ett år från den 1 januari 2023 till den 31 december 2023. 



 Tjänsteskrivelse Sida 2 (2) 

Kommunledningsförvaltningen 
Datum 

2022-11-11 

Vår beteckning 

KS/2022:385 - 1.2.5 - 
Tillsätta och entlediga 
förtroendevalda 

 

Respektive parti har inkommit med nomineringar. Fördelning är gjort utifrån beräkning 
baserat på proportionellt valsätt och valteknisk samverkan. Ordningen är baserad på 
partiernas storleksordning inom respektive valteknisk samverkan. 

 

Matilda Johansson 
Nämndsekreterare 

Beslutet skickas till: 

De valda 

Nämndadministrativa avdelningen 

Löneenheten 



 

 KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340 

Kommunledningsförvaltningen Telefax:   

641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 

 

Tjänsteskrivelse Sida 1 (2) 

Datum 

2022-11-29 
Vår beteckning 

KS/2022:390 - 1.2.5 - 
Tillsätta och entlediga 
förtroendevalda 

Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 

Mottagare: 

 
Vår handläggare 

Axel Stenbeck 
Handläggare telefon 

0150-570 80 
Handläggare e-post 

Axel.Stenbeck@katrineholm.se 

Val av ledamöter och ersättare i valnämnden, 
mandatperioden 2023 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige väljer ledamöter och ersättare i valnämnden för mandatperioden 1 

januari 2023 – 31 december 2023 enligt följande: 

Ledamöter Ersättare 

Gunnar Ljungqvist (S) Britt Lennholm (S) 

Jessica Ljunggren (S) Berndt Jonasson (S) 

Tommi Lycke (S) Elisabet Thorson (S) 

Katarina Rosenlund Svensson (S) Joakim Truedsson (S) 

Fredrik Olovsson (S) Kerstin Therus (S) 

Christoffer Öqvist (M) Hanna Westlund (M) 

Martin Edgelius (M) Anne Hofstedt (M) 

Robert Persson (KD) Åke Hillborg (KD) 

Ann-Charlotte Olsson (C) Marie Westerberg (L) 

Mica Vemic (SD) Rickard Hermansson (SD) 

Reijo Eriksson (V) Gudrun Lindvall (MP) 

2. Till ordförande för samma period utses Christoffer Öqvist (M) 

3. Till förste vice ordförande för samma period utses Gunnar Ljungqvist (S) 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska välja valnämnd med 11 ledamöter och 11 ersättare för kommande 
mandatperiod. 

Med stöd av kommunallagen kap 6 § 19 föreslår majoriteten att nämndens mandattid 
sträcker sig ett år från den 1 januari 2023 till den 31 december 2023. 

Respektive parti har inkommit med nomineringar. Fördelning är gjort utifrån beräkning 
baserat på proportionellt valsätt och valteknisk samverkan. Ordningen är baserad på 
partiernas storleksordning inom respektive valteknisk samverkan.   



 Tjänsteskrivelse Sida 2 (2) 

Kommunledningsförvaltningen 
Datum 

2022-11-29 

Vår beteckning 

KS/2022:390 - 1.2.5 - 
Tillsätta och entlediga 
förtroendevalda 

 

 

Axel Stenbeck 
Utredare 

Beslutet skickas till: 

De valda 

Nämndadministrativa avdelningen 

Löneenheten 

 



 

 KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340 

Kommunledningsförvaltningen Telefax:   

641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 

 

Tjänsteskrivelse Sida 1 (2) 

Datum 

2022-11-23 
Vår beteckning 

KS/2022:383 - 1.2.5 - 
Tillsätta och entlediga 
förtroendevalda 

Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 

Mottagare: 

 
Vår handläggare 

Emma Fälth 
Handläggare telefon 

0150-570 15 
Handläggare e-post 

emma.falth@katrineholm.se 

Val av ledamöter och ersättare i Viadidaktnämnden 2023 
2026 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige väljer ledamöter och ersättare i Viadidaktnämnden från 1 januari 

2023 till 31 december 2026 enligt följande: 

Ledamöter: 

Ulrica Truedsson (S) 

Roger Ljunggren (S) 

Helena Gärtner (M) 

Saif Ullah (M) 

Dag Dunås (KD) 

Ingvar Larsson (SD) 

 

Ersättare: 

Annika Wågenberg (S) 

Birger Johansson (S) 

Linda Rosenlund (S) 

Erik Dieden (M) 

Björn Wahlund (L) 

Enna Skoglund (SD) 

 

2. Till ordförande för samma period utses Helena Gärtner (M).  

3. Till förste vice ordförande för samma period utses Fredrik Andersson (M). 

4. Till andre vice ordförande för samma period utses Dag Dunås (KD). 

  



 Tjänsteskrivelse Sida 2 (2) 

Kommunledningsförvaltningen 
Datum 

2022-11-23 

Vår beteckning 

KS/2022:383 - 1.2.5 - 
Tillsätta och entlediga 
förtroendevalda 

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska välja Viadidaktnämnden bestående av 11 ledamöter och 11 
ersättare. Enligt reglementet för nämnden utser Katrineholms kommun 6 ledamöter och 6 
ersättare. Vingåkers kommun utser 5 ledamöter och 5 ersättare. 

Vingåkers kommunfullmäktige beslutade på sitt sammanträde den 28 november 2022 att 
föreslå Katrineholms kommunfullmäktige att utse Fredrik Andersson (M) till förste vice 
ordförande. 

Respektive parti har inkommit med nomineringar. Fördelningen är gjord utifrån beräkning 
baserat på proportionellt valsätt samt valteknisk samverkan. Ordningen är baserad på 
partiernas storleksordning inom respektive valteknisk samverkan. 

 

Beslutet skickas till: 

De valda 

Troman 

Löneenheten 

LEX 

Akten



 

 KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340 

Kommunledningsförvaltningen Telefax:   

641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 

 

Tjänsteskrivelse Sida 1 (2) 

Datum 

2022-11-25 
Vår beteckning 

KS/2022:387 - 1.2.5 - 
Tillsätta och entlediga 
förtroendevalda 

Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 

Mottagare: 

 
Vår handläggare 

Rasmus Berglöv 
Handläggare telefon 

0150-570 71 
Handläggare e-post 

Rasmus.Berglov@katrineholm.se 

Val av ledamöter och ersättare i vård- och 
omsorgsnämnden, mandatperioden 2023 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige väljer ledamöter och ersättare i vård- och omsorgsnämnden för 

mandatperioden 1 januari 2023 – 31 december 2023 enligt följande: 

Ledamöter Ersättare 

Johanna Karlsson (S) Marita Sundqvist (S) 

Lennart Olsson (S) Katarina Rosenlund-Svensson (S) 

Karin Frisk (S) Lilian Lunde (S) 

Franca Baban (S) Ewa Fager (S) 

Barbro Skogberg (S) Reem Deeb (S) 

Dan Jonsson (S) Hanna Westlund (M) 

Birgitta Carilheim-Gyllensköld (M) Saif Ullah (M) 

Liza Edgelius (M) Christer Johansson (M) 

Marian Loley (KD) Carina Gillberg (KD) 

Ewa Callhammar (L) Ann-Charlotte Olsson (C) 

Britt Gustafsson (SD) Saud Porovic (SD) 

Ingvar Larsson (SD) Zdzislaw Napiorkowski (SD) 

Göran Svenningsson (V) Ylva G Karlsson (MP) 

2. Till ordförande för samma period utses Johanna Karlsson (S) 

3. Till förste vice ordförande för samma period utses Birgitta Carlheim-Gyllensköld (M) 

4. Till andre vice ordförande för samma period utses X (X) 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska välja vård- och omsorgsnämnd med 13 ledamöter och 13 ersättare 
för kommande mandatperiod. 

Med stöd av kommunallagen kap 6 § 19 föreslår majoriteten att nämndens mandattid 
sträcker sig ett år från den 1 januari 2023 till den 31 december 2023. 



 Tjänsteskrivelse Sida 2 (2) 

Kommunledningsförvaltningen 
Datum 

2022-11-25 

Vår beteckning 

KS/2022:387 - 1.2.5 - 
Tillsätta och entlediga 
förtroendevalda 

 

Respektive parti har inkommit med nomineringar. Fördelning är gjort utifrån beräkning 
baserat på proportionellt valsätt och valteknisk samverkan. Ordningen är baserad på 
partiernas storleksordning inom respektive valteknisk samverkan.   

För val till 2:e vice ordförande har nomineringar inkommit från både Liberalerna (Ewa 
Callhammar) och Sverigedemokraterna (Britt Gustafsson).  

Beslutet skickas till: 

De valda 

Nämndadministrativa avdelningen 

Löneenheten 



 

 KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340 

Kommunledningsförvaltningen Telefax:   

641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 

 

Tjänsteskrivelse Sida 1 (1) 

Datum 

2022-11-25 
Vår beteckning 

KS/2022:389 - 1.2.5 - 
Tillsätta och entlediga 
förtroendevalda 

Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 

Mottagare: 

 
Vår handläggare 

Rasmus Berglöv 
Handläggare telefon 

0150-570 71 
Handläggare e-post 

Rasmus.Berglov@katrineholm.se 

Val av ledamöter och ersättare i överförmyndarnämnden, 
mandatperioden 2023 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige väljer ledamöter och ersättare i överförmyndarnämnden för 

mandatperioden 1 januari 2023 – 31 december 2023 enligt följande: 

Ledamöter Ersättare 

Marie-Louise Karlsson (S) Fredrik Ahlman (M) 

Stefan Blomkvist (S) Ingela Wallace (C) 

Mirjana Cvrkalj (M)  

2. Till ordförande för samma period utses Mirjana Cvrkalj (M) 

3. Till förste vice ordförande för samma period utses Marie-Louise Karlsson (S) 

 Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska välja överförmyndarnämnd med 3 ledamöter och 2 ersättare för 
kommande mandatperiod. 

Med stöd av kommunallagen kap 6 § 19 föreslår majoriteten att nämndens mandattid 
sträcker sig ett år från den 1 januari 2023 till den 31 december 2023. 

Respektive parti har inkommit med nomineringar. Fördelning är gjort utifrån beräkning 
baserat på proportionellt valsätt och valteknisk samverkan. Ordningen är baserad på 
partiernas storleksordning inom respektive valteknisk samverkan.   

 

Beslutet skickas till: 

De valda 

Nämndadministrativa avdelningen 

Löneenheten 



 

 KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340 

Kommunledningsförvaltningen Telefax:   

641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 

 

Tjänsteskrivelse Sida 1 (2) 

Datum 

2022-11-23 
Vår beteckning 

KS/2022:401 - 1.2.5 - 
Tillsätta och entlediga 
förtroendevalda 

Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 

Mottagare: 

 
Vår handläggare 

Emma Fälth 
Handläggare telefon 

0150-570 15 
Handläggare e-post 

emma.falth@katrineholm.se 

Val av ledamöter och ersättare i krisledningsnämnden 
2023-2026 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige väljer ledamöter och ersättare i krisledningsnämnden från 1 

januari 2023 till 31 december 2026 enligt följande: 

Ledamöter 

Johan Söderberg (S) 

Christer Sundqvist (M) 

XX (X) 

 

Ersättare 

Anneli Hedberg (S) 

Ulrica Truedsson (S) 

Inger Fredriksson (C) 

 

2. Till ordförande för samma period utses Johan Söderberg (S)  

3. Till förste vice ordförande för samma period utses Christer Sundqvist (M) 

4. Till andre vice ordförande för samma period utses XX (XX) 

  



 Tjänsteskrivelse Sida 2 (2) 

Kommunledningsförvaltningen 
Datum 

2022-11-23 

Vår beteckning 

KS/2022:401 - 1.2.5 - 
Tillsätta och entlediga 
förtroendevalda 

 

Sammanfattning av ärendet 
Krisledningsnämnden består av kommunstyrelsens ordförande, dess förste vice och andre 
vice ordförande samt tre ersättare. Ersättarna ska vara ledamöter eller ersättare i 
kommunstyrelsen. 

För val till 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen har nomineringar inkommit från både 
Sverigedemokraterna (Camilla Hermansson) och Kristdemokraterna (Joha Frondelius). 
Därav lämnas inget förslag till beslut gällande denna post 

 

Beslutet skickas till: 

De valda 

Troman 

Löneenheten 

LEX 

Akten



 

 KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340 

Kommunledningsförvaltningen Telefax:   

641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 

 

Tjänsteskrivelse Sida 1 (1) 

Datum 

2022-11-29 
Vår beteckning 

KS/2022:400 - 1.2.5 - 
Tillsätta och entlediga 
förtroendevalda 

Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 

Mottagare: 

 
Vår handläggare 

Axel Stenbeck 
Handläggare telefon 

0150-570 80 
Handläggare e-post 

Axel.Stenbeck@katrineholm.se 

Val av ledamöter kommunrevisionen mandatperioden 
2022-2026 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige väljer ledamöter i kommunrevisionen för mandatperioden 2023 –

2026 enligt följande: 

Ledamöter 

Jan-Olov Karlsson (S) 

Birgitta Hagdahl (S) 

Richard Eriksson (S) 

Lars F Eriksson (M) 

Tommy Gustavsson (SD) 

Mårten Grothérus (L) 

2. Till ordförande för samma period utses Mårten Grothérus (L). 

3. Till vice ordförande för samma period utses Lars F Eriksson (M). 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska välja kommunrevision med 6 ledamöter för kommande 
mandatperiod 2023 - 2026. Uppdraget fullgörs dock till dess revisionen granskat 
årsredovisningen för verksamhetsåret 2026. 

Respektive parti har inkommit med nomineringar. Fördelning är gjort utifrån beräkning 
baserat på proportionellt valsätt och valteknisk samverkan. Ordningen är baserad på 
partiernas storleksordning inom respektive valteknisk samverkan.   

Axel Stenbeck 
Utredare 

Beslutet skickas till: 

De valda 
Lönenheten 
Nämndadministrativa avdelningen



 

 KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340 

Kommunledningsförvaltningen Telefax:   

641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 

 

Tjänsteskrivelse Sida 1 (1) 

Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 

Datum 

2022-11-30 
Vår beteckning 

KS/2022:392 - 1.2.5 - 
Tillsätta och entlediga 
förtroendevalda 

Vår handläggare 

Emma Fälth 
Handläggare telefon 

0150-570 15 
Handläggare e-post 

emma.falth@katrineholm.se 

Val av ledamöter och ersättare samt revisorer i 
förbundsdirektionen för Västra Sörmlands 
Räddningstjänst (VSR) - mandatperioden 2023-2026 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige väljer ledamöter och personliga ersättare i förbundsdirektionen för 

Västra Sörmlands Räddningstjänst för mandatperioden 2023-2026 enligt följande: 

Ledamöter    Personliga ersättare 

Börje Söderström (S)   Fredrik Malmström (S) 

Johanna Karlsson (S)   Mariam Yassin Mahi (S) 

Birgitta Carlheim - Gyllensköld (M)  Martin Edgélius (M) 

Nina Gual (C)   Björn Wahlund (L) 

Mathes Olsson (SD)   XX (X)  

2. Kommunfullmäktige väljer för samma period Jan-Olov Karlsson (S) och Mårten 
Grothérus (L) som revisorer i förbundsdirektionen. 

Sammanfattning av ärendet 
Förbundsdirektionen för kommunalförbundet Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) ska 
enligt förbundsordningen bestå av nio ledamöter med nio personliga ersättare. 
Katrineholms kommun ska utse fem ledamöter och fem ersättare. Det är 
förbundsdirektionen som utser ordförande och vice ordförande enligt den ordning som 
regleras av förbundsordningen.  

Förbundsmedlemmarnas fullmäktigeförsamlingar utser bland kommunrevisorerna vardera 
två revisorer för samma mandatperiod som ledamöter och ersättare i direktionen. 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

De valda 

Troman, Löneenheten, Lex 

Akten



 

 KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340 

Kommunledningsförvaltningen Telefax:   

641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 

 

Tjänsteskrivelse Sida 1 (1) 

Datum 

2022-11-25 
Vår beteckning 

KS/2022:442 - 1.2.5 - 
Tillsätta och entlediga 
förtroendevalda 

Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 

Mottagare: 

 
Vår handläggare 

Rasmus Berglöv 
Handläggare telefon 

0150-570 71 
Handläggare e-post 

Rasmus.Berglov@katrineholm.se 

Val av ledamot och ersättare i lönenämnd Sörmland, 
mandatperioden 2023-2026 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige väljer ledamöter och ersättare i lönenämnd Sörmland för 

mandatperioden 1 januari 2023 – 31 december 2026 enligt följande: 

Ledamöter Ersättare 

Ulrica Truedsson (S) Torbjörn Jonsson (M) 

2. Till ordförande för samma period utses Ulrica Truedsson (S). 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska välja lönenämnd med 1 ledamot och 1 ersättare för kommande 
mandatperiod. 

Respektive parti har inkommit med nomineringar. Fördelning är gjort utifrån beräkning 
baserat på proportionellt valsätt och valteknisk samverkan.  

 

Beslutet skickas till: 

De valda 

Nämndadministrativa avdelningen 

Löneenheten 



 

 KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340 

Kommunledningsförvaltningen Telefax:   

641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 

 

Tjänsteskrivelse Sida 1 (1) 

Datum 

2022-11-30 
Vår beteckning 

KS/2022:322 - 1.2.5 - 
Tillsätta och entlediga 
förtroendevalda 

Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 

Mottagare: 

Kommunfullmäktige 
Vår handläggare 

Matilda Johansson 
Handläggare telefon 

0150-570 18 
Handläggare e-post 

Matilda.Johansson2@katrineholm.se 

Val av ny ledamot och ersättare i gemensam 
patientnämnd, mandatperioden 2023 - 2026 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige väljer ledamot och ersättare i gemensam patientnämnd, 
mandatperioden 2023-2026 enligt följande: 

Ledamot Ersättare 

Elisabeth Thorson (S) XX 

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska utse en ledamot och en ersättare till den gemensamma 
patientnämnden. Mandatperioden sträcker sig från 1 januari 2023 till 31 december 2026. 

För att kunna väljas får de förtroendevalda inte sitta i regionstyrelsen eller kommunal 
nämnd som hanterar vård- och omsorgsfrågor. 

 

Matilda Johansson 
Nämndsekreterare 

Beslutet skickas till: 

De valda 

Nämndadministrativa avdelningen 

Region Sörmland 



 

 KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340 

Kommunledningsförvaltningen Telefax:   

641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 

 

Tjänsteskrivelse Sida 1 (1) 

Datum 

2022-11-30 
Vår beteckning 

KS/2022:414 - 1.2.5 - 
Tillsätta och entlediga 
förtroendevalda 

Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 

Mottagare: 

Kommunfullmäktige 
Vår handläggare 

Matilda Johansson 
Handläggare telefon 

0150-570 18 
Handläggare e-post 

Matilda.Johansson2@katrineholm.se 

Val av ny ledamot och ersättare i nämnden för samverkan 
inom socialtjänst och vård, mandatperioden 2023-2026 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige väljer ledamot och ersättare i nämnden för samverkan inom 
socialtjänst och vård, mandatperioden 2023-2026 enligt följande: 

Ledamot Ersättare 

Johanna Karlsson (S) Birgitta Carlheim-Gyllensköld (M) 

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska utse en ledamot och en ersättare till nämnden för samverkan 
inom socialtjänst och vård. Mandatperioden sträcker sig från 1 januari 2023 till 31 
december 2026. 

 

Matilda Johansson 
Nämndsekreterare 

Beslutet skickas till: 

De valda 

Nämndadministrativa avdelningen 

Region Sörmland 



 

 KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340 

Kommunledningsförvaltningen Telefax:   

641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 

 

Tjänsteskrivelse Sida 1 (1) 

Datum 

2022-11-25 
Vår beteckning 

KS/2022:360 - 1.2.5 - 
Tillsätta och entlediga 
förtroendevalda 

Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 

Mottagare: 

 
Vår handläggare 

Rasmus Berglöv 
Handläggare telefon 

0150-570 71 
Handläggare e-post 

Rasmus.Berglov@katrineholm.se 

Val av ledamöter och ersättare i Mälardalsrådet, perioden 
maj 2023 – maj 2027 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige väljer rådsledamöter och ersättare i Mälardalsrådet för perioden (inför 
respektive rådsmöte) maj 2023 – maj 207 enligt följande: 

Ledamöter Ersättare 

Johan Söderberg (S) Christer Sundqvist (M) 

Joha Frondelius (KD) Inger Fredriksson (C) 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska enligt stadgar för Mälardalsrådet utse två rådsledamöter. Enligt 
stadgarna kan kommunen också utse ersättare. 

 

Beslutet skickas till: 

Mälardalsrådet 

De valda 

Nämndadministrativa avdelningen 



 

 KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340 

Kommunledningsförvaltningen Telefax:   

641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 

 

Tjänsteskrivelse Sida 1 (1) 

Datum 

2022-11-30 
Vår beteckning 

KS/2022:443 - 1.2.5 - 
Tillsätta och entlediga 
förtroendevalda 

Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 

Mottagare: 

 
Vår handläggare 

Axel Stenbeck 
Handläggare telefon 

0150-570 80 
Handläggare e-post 

Axel.Stenbeck@katrineholm.se 

Val av ledamot och ersättare i förbundsdirektionen för 
Vårdförbundet Sörmland, samt nominering av revisor, 
mandatperioden 2023-2026 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att utse Roger Ljunggren (S) till ledamot i 

förbundsdirektionen för Vårdförbundet Sörmland för mandatperioden 2023-2026. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att utse Inger Fredriksson (C) till ersättare i 
förbundsdirektionen för Vårdförbundet Sörmland för mandatperioden 2023-2026. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska utse ledamot och ersättare i förbundsdirektionen för 
Vårdförbundet Sörmland för mandatperioden 2023-2026. 

Enligt förbundsordningen utses revisorer av de fullmäktige där förbundet har sitt säte 
(Vingåker). 

 

Axel Stenbeck 
Utredare 

Beslutet skickas till: 

De valda 

Vårdförbundet Sörmland 

Nämndadministrativa avdelningen 

 



 

 KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340 

Kommunledningsförvaltningen Telefax:   

641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 

 

Tjänsteskrivelse Sida 1 (1) 

Datum 

2022-11-29 
Vår beteckning 

KS/2022:441 - 1.2.5 - 
Tillsätta och entlediga 
förtroendevalda 

Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 

Mottagare: 

 
Vår handläggare 

Axel Stenbeck 
Handläggare telefon 

0150-570 80 
Handläggare e-post 

Axel.Stenbeck@katrineholm.se 

Val av ledamot och ersättare till kommunalförbundet 
Sydarkiveras förbundsfullmäktige, mandatperioden 
2023-2026 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att utse Martin Edgélius (M) till ledamot i 

kommunalförbundets Sydarkiveras förbundsfullmäktige för 
mandatperioden 2023-2026  

2. Kommunfullmäktige beslutar att utse Ulrica Truedsson (S) till ersättare i 
kommunalförbundets Sydarkiveras förbundsfullmäktige för 
mandatperioden 2023-2026  

Sammanfattning av ärendet 
Katrineholms kommun ska utse en ledamot och en ersättare till kommunalförbundet 
Sydarkiveras förbundsfullmäktige för mandatperioden 2023-2026. 

 

Axel Stenbeck 
Utredare 

Beslutet skickas till: 

De valda 

Kommunalförbundet Sydarkivera 

Nämndadministrativa avdelningen  
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Tjänsteskrivelse Sida 1 (1) 

Datum 

2022-11-30 
Vår beteckning 

KS/2022:377 - 1.2.5 - 
Tillsätta och entlediga 
förtroendevalda 

Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 

Mottagare: 

 
Vår handläggare 

Axel Stenbeck 
Handläggare telefon 

0150-570 80 
Handläggare e-post 

Axel.Stenbeck@katrineholm.se 

Val av ledamot i Samordningsförbundet RAR i Sörmland, 
mandatperioden 2023-2027 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att utse Ulrica Truedsson (S) till ledamot i 

Samordningsförbundet RAR i Sörmland för mandatperioden 2023-04-01 – 2027-03-31. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att utse Martin Edgelius (M) till ersättare i 
Samordningsförbundet RAR i Sörmland för mandatperioden 2023-04-01 – 2027-03-31. 

Sammanfattning av ärendet 
Katrineholms kommun ska utse en ledamot och en ersättare till Samordningsförbundet 
Regionala Arbetsmiljö & Rehabiliteringsgruppen (RAR) i Sörmland för mandatperioden 
2023-04-01 – 2027-03-31.  

 

 

Axel Stenbeck 
Utredare 

Beslutet skickas till: 

Samordningsförbundet RAR 

De valda 

Nämndadministrativa avdelningen 
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Tjänsteskrivelse Sida 1 (1) 

Datum 

2022-12-01 
Vår beteckning 

KS/2022:380 - 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 

Val av partigruppledare i kommunfullmäktige 
mandatperioden 2023 - 2026 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse följande partigruppledare i kommunfullmäktige  

Johan Söderberg (S) 

Christer Sundqvist (M) 

Mica Vemic (SD)  

Joha Frondelius (KD) 

Tony Rosendahl (V) 

Inger Fredriksson (C) 

Björn Wahlund (L) 

Nicklas Adamsson (MP) 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska utse gruppledare för varje parti under mandatperioden. 
Gruppledaren erhåller årsarvode enligt arvodesbestämmelserna. 

 

Marie Sandström Koski 
Nämndadministrativ chef 

Beslutet skickas till: 

De valda 

Troman 

Löneenheten 

Akten 



 

PROTOKOLLSUTDRAG 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-11-23 1 (2) 

   

 

§ 165    KS/2022:425   

Ordning för ersättares tjänstgöring för ej närvarande 
ledamot i styrelsen och nämnderna mandatperioden 
2023-2026  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att följande regler skall gälla i fråga om ersättares 
tjänstgöring för ej närvarande ledamot i styrelsen och nämnderna: 

För ledamot tillhörande följande 
parti 

Inträder ersättare i nedan 
angiven partiordning 

S  S, M 

M  M, S 

C  C, L, KD 

KD  KD, L, C 

L  L, KD, C 

MP  MP, V, S, C 

V  V, MP, S, C 

SD  SD, KD,C, V, L,MP 

2. Inom partigrupp ska ersättare inträda i den ordning de upptagits i 
kommunfullmäktiges protokoll i samband med val till styrelsen och övriga nämnder. 

3. I det fall ersättare saknas enligt ovan angiven turordning, ska tjänstgöringen utgå från 
den ordning i vilken ersättarna valts av fullmäktige till sina respektive uppdrag. 

4. Tjänstgöringsreglerna ska gälla såvida inte annat föreskrivs om ersättares tjänstgöring 
i lag eller författning. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige ska, enligt reglerna i kommunallagens 6 kap. 17 §, besluta om 
ersättarnas tjänstgöring i nämnderna. 

Samtliga partier har inkommit med underlag om inträdesordning för ersättare, vilket 
ligger till grund för förslag till beslut. 

  



 
Protokollsutdrag 

 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-11-23 2 (2) 

   

Ordförandens sign Justerandes sign 

Ärendets handlingar  

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-11-17 

Beslutet skickas till: 

Akten 
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Tjänsteskrivelse Sida 1 (2) 

Datum 

2022-11-17 
Vår beteckning 

KS/2022:425 - 2.1.2 - 
Genomföra möten 

Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 

Mottagare: 

 
Vår handläggare 

Axel Stenbeck 
Handläggare telefon 

0150-570 80 
Handläggare e-post 

Axel.Stenbeck@katrineholm.se 

Ordning för ersättares tjänstgöring för ej närvarande 
ledamot i styrelsen och nämnderna mandatperioden 
2023-2026 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att följande regler skall gälla i 
fråga om ersättares tjänstgöring för ej närvarande ledamot i styrelsen och nämnderna: 

För ledamot tillhörande följande parti Inträder ersättare i nedan angiven partiordning 

S  S, M 

M  M, S 

C  C, L, KD 

KD  KD, L, C 

L  L, KD, C 

MP  MP, V, S, C 

V  V, MP, S, C 

SD  SD, KD, C, V, L, MP 

2. Inom partigrupp ska ersättare inträda i den ordning de upptagits i kommunfullmäktiges 
protokoll i samband med val till styrelsen och övriga nämnder. 

3. I det fall ersättare saknas enligt ovan angiven turordning, ska tjänstgöringen utgå från 
den ordning i vilken ersättarna valts av fullmäktige till sina respektive uppdrag. 

4. Tjänstgöringsreglerna ska gälla såvida inte annat föreskrivs om ersättares tjänstgöring i 
lag eller författning. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska, enligt reglerna i kommunallagens 6 kap. 17 §, besluta om 
ersättarnas tjänstgöring i nämnderna. 

Samtliga partier har inkommit med underlag om inträdesordning för ersättare, vilket ligger 
till grund för förslag till beslut. 



 Tjänsteskrivelse Sida 2 (2) 

Kommunledningsförvaltningen 
Datum 

2022-11-17 

Vår beteckning 

KS/2022:425 - 2.1.2 - 
Genomföra möten 

 

 

Axel Stenbeck 
Utredare 

Beslutet skickas till: 

Akt 

 



 

PROTOKOLLSUTDRAG 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-11-23 1 (2) 

   

 

§ 162    KS/2022:263   

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av arvodesbestämmelserna från och 
med den 1 januari 2023. 

Reservation 

Mot beslutet och till förmån för Inger Fredriksson (C) med fleras yrkande reserverar sig 
Inger Fredriksson (C), Victoria Barrsäter (C) och Joha Frondelius (KD). 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen har sett över arvodesbestämmelserna för 
förtroendevalda med syfte att förenkla och förtydliga dessa. Förslaget till nya 
bestämmelser har ett nytt upplägg och är strukturerade på ett annat sätt än tidigare 
bestämmelser. Förslaget innebär bland annat följande förändringar: 

 För förtroendevalda med årsarvode på mindre än 40 % inkluderar 
arvodet allt för den egna nämnden. Tidigare inkluderades även 
kommunstyrelsen. 

 Förtroendevalda får rätt till ersättning för kostnader för kollektivtrafik 
för resor på mer än 5 km. 

 Semesterförmån föreslås betalas ut som en schablon på förlorad 
arbetsförtjänst. 

 En nivå för sammanträdesarvoden för nämndsammanträden har 
tagits bort för att göra bestämmelserna mer likvärdiga för 
kommunfullmäktige, nämnder och övrigt uppdrag. 

 För beredskap i socialnämnden föreslås ersättningen kopplas till 
riksdagsarvodet. 

Bilagan med ersättningsnivåerna för årsarvode kompletteras senare. 

Ärendets handlingar 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-11-15 

 Förslag – Arvodesbestämmelser för förtroendevalda 

 Nu gällande arvodesbestämmelser 

  



 
Protokollsutdrag 

 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-11-23 2 (2) 

   

Ordförandens sign Justerandes sign 

Kommunstyrelsens överläggning 

Under kommunstyrelsens överläggning yttra sig Joha Frondelius (KD), Inger Fredriksson 
(C), Johan Söder berg (S), Victoria Barrsäter (C), Tony Rosendahl (V) samt 
nämndadministrativa chefen Marie Sandström Koski. 

Förslag och yrkanden 

Inger Fredriksson (C) yrkar, med instämmande av Victoria Barrsäter (C), på följande 
ändring i Arvodesbestämmelserna avseende ersättning till egna företagare: 

Ersättning för förlorad arbetsinkomst för egna företagare baseras på slutskattebeskedet 
för året före det år förlusten uppkommit. Inkomst av kapital och inkomst av passiv 
näringsverksamhet ska inte ligga till grund för ersättning. Följande beräkningsmodell ska 
användas: Taxerad inkomst dividerad med 225 arbetsdagar. 

Johan Söderberg (S) yrkar avslag på ändringsyrkandet. 

Beslutsgång 

Efteravslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning 
som godkänns av kommunstyrelsen. I enlighet med detta ställer han proposition 
förvaltningens förslag till beslut och Inger Fredriksson (C) och Victoria Barrsäters (C) 
ändringsyrkande. Han finner att styrelsen biträder förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutet skickas till: 

Akten 
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Tjänsteskrivelse Sida 1 (1) 

Datum 

2022-11-15 
Vår beteckning 

KS/2022:263 - 1.3.1 - 
Styrande dokument 

Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 

Mottagare: 

Kommunstyrelsen 
Vår handläggare 

Matilda Johansson 
Handläggare telefon 

0150-570 18 
Handläggare e-post 

Matilda.Johansson2@katrineholm.se 

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta revidering av 
arvodesbestämmelserna från och med den 1 januari 2023. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har sett över arvodesbestämmelserna för förtroendevalda 
med syfte att förenkla och förtydliga dessa. Förslaget till nya bestämmelser har ett nytt 
upplägg och är strukturerade på ett annat sätt än tidigare bestämmelser. Förslaget innebär 
bland annat följande förändringar: 

 För förtroendevalda med årsarvode på mindre än 40 % inkluderar arvodet allt för den 
egna nämnden. Tidigare inkluderades även kommunstyrelsen. 

 Förtroendevalda får rätt till ersättning för kostnader för kollektivtrafik för resor på mer 
än 5 km. 

 Semesterförmån föreslås betalas ut som en schablon på förlorad arbetsförtjänst. 

 En nivå för sammanträdesarvoden för nämndsammanträden har tagits bort för att göra 
bestämmelserna mer likvärdiga för kommunfullmäktige, nämnder och övrigt uppdrag. 

 För beredskap i socialnämnden föreslås ersättningen kopplas till riksdagsarvodet. 

Bilagan med ersättningsnivåerna för årsarvode kompletteras senare. 

Ärendets handlingar 
 Förslag – Arvodesbestämmelser för förtroendevalda 

 Nu gällande arvodesbestämmelser 

Matilda Johansson 
Nämndsekreterare 

Beslutet skickas till: 

Akt 



Styrdokumentkatrineholm.se

Arvodesbestämmelser för 

förtroendevalda 

FÖRSLAG
Kommunstyrelsen 2022-11-23, § 162



2 (5)

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

Senast ändrad av kommunfullmäktige 
20XX-XX-XX 

Giltighet 
Gäller från och med 20xx-xx-xx 

 

Kategori 
• Anvisningsdokument

Uppföljning 
Hur: 

När: Inför varje ny mandatperiod 

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

PKKAOS
Överstruket



 

3 (5)

Arvodesbestämmelser för 
förtroendevalda 
Definitioner 
Hel- eller deltidspolitiker: förtroendevald som har ett årsarvodet på 40 % eller mer. 

Fritidspolitiker: förtroendevald utan årsarvode eller med årsarvode på mindre än 40 %. 

Övrigt uppdrag: förtroendeuppdrag som utförs för kommunens räkning och inte är att betrakta 
som sammanträde, dessa ska godkännas av respektive nämnd/-styrelseordförande i förväg. 
Kommunövergripande utbildningar räknas också som övrigt uppdrag och  kräver inget 
godkännande av nämnd/-styrelseordförande. 

1 § Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda i Katrineholms kommun som avses i 4 
kap 1 § kommunallagen (2017:725).   

Kommunfullmäktige 
2 § För sammanträden med kommunfullmäktige har alla ledamöter och ersättare rätt till 

sammanträdesarvode på 

 1,5 % av riksdagsarvodet för sammanträden upp till och med 4 timmar 

 1,75 % av riksdagsarvodet för sammanträden på mer än 4 timmar 

Ersättare som deltar i sammanträdet på distans (enligt arbetsordning 2 §) har rätt till 
motsvarande ersättning som närvarande ersättare. 

Årsarvode 
3 § Årsarvoden är kopplade till riksdagsmannaarvodet och framgår av arvodesbilagan. 

4 § Det totala årsarvodet för en förtroendevald kan aldrig bli mer än 100 %. 

5 § Heltidsarvoderade förtroendevalda som samtidigt arvoderas för uppdrag som 
ordförande eller vice ordförande i något av de kommunägda aktiebolag där 
kommunen har ett bestämmande inflytande eller i Västra Sörmlands Räddningstjänst 
förbund får sitt kommunala arvode reducerat med 65 % av det belopp bolagsarvodet 
eller förbundsarvodet uppgår till.  

Fritidspolitiker 
6 § För fritidspolitiker med årsarvode inkluderar årsarvodet allt som är kopplat till 

uppdraget i den nämnd som årsarvodet gäller. För uppdrag utanför den egna 
nämndens verksamhetsområde utgår ersättning. 

7 § Fritidspolitiker har rätt till ersättning för faktiskt förlorad arbetsinkomst för den tid 
som krävs för att fullfölja uppdraget. Som arbetsinkomst räknas även ersättningar 
från till exempel försäkringskassan eller a-kassan.  

Rätten till ersättning omfattar även nödvändig ledighet för förtroendevald med 
speciella arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt när det inte kan anses 
skäligt att den förtroendevalda fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt 
anslutning till sammanträdet eller motsvarande. 

Förlorad arbetsinkomst betalas ut med verifierat belopp/tim enligt intyg från 
arbetsgivare, A-kassa eller försäkringskassa. 
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Den som uppbär ersättning för vård av barn eller för tillfällig vård av barn har rätt till 
ersättning enligt intyg från arbetsgivare. 

8 § Förtroendevalda som kan visa att en arbetsinkomst förlorats men inte till vilket 
belopp har rätt till en schablonersättning beräknad på anmäld sjukpenninggrundande 
inkomst till Försäkringskassan. 

9 § Fritidspolitiker har rätt till ersättning för förlorad semesterersättning som betalas ut 
som en schablon på 12 % på ersättning för förlorad arbetsinkomst.  

Fritidspolitiker har rätt till ersättning för förlorade semesterdagar, maximalt 1000 
kronor/dag. 

10 § Fritidspolitiker som innehar anställning eller är egen företagare har rätt till ersättning 
för förlorad pensionsförmån enligt följande: 

6 % av den sammanlagda ersättningen för förlorad arbetsinkomst under året som 
den förtroendevalde erhållit vid fullgörande av förtroendemannauppdrag i 
kommunen. Den förtroendevalde kan välja att enbart begära ersättning för förlorad 
pensionsförmån. Om så är fallet utgår ersättning enligt verifierat belopp. 

11 § Fritidspolitiker har rätt till sammanträdesarvode enligt nedan: 

För sammanträden med styrelse, nämnder och utskott: 

 1,1 % av riksdagsarvodet för sammanträden upp till och med 4 timmar. 

 1.35 % av riksdagsmannaarvodet för sammanträden över 4 timmar. 

Ersättare som deltar i sammanträdet på distans (enligt allmänna nämndreglementet 10 §) 
har rätt till motsvarande ersättning som närvarande ersättare. 

För övrigt uppdrag: 

 0,55 % av riksdagsarvodet för uppdrag upp till och med 4 timmar. 

 0,8 % av riksdagsarvodet för uppdrag över 4 timmar. 

Hel- och deltidspolitiker 
12 § För hel- och deltidspolitiker som tillträtt i samband med valet 2014 eller senare gäller 

bestämmelserna om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL). För 
de som haft uppdrag innan 2014 gäller bestämmelserna i normalpensionsreglemente 
för kommunala förtroendevalda (PBF). 

13 § Kommunen tecknar särskild grupplivförsäkring hos Kommunernas Försäkrings AB för 
sådan förtroendevald som fullgör uppdrag på minst 40 % av heltid och som inte 
erhåller grupplivskydd på grund av annan anställning 

14 § Kommunen tecknar trygghetsförsäkring vid yrkesskada enligt vid varje tillfälle 
gällande central överenskommelse för kommunens anställda. 

15 § Årsarvodet för hel- och deltidspolitiker inkluderar samtliga förtroendeuppdrag inom 
kommunen utom för sammanträdet med fullmäktige. 

Ersättningar för kostnader 
16 § Förtroendevalda har rätt till följande ersättningar för kostnader som uppstår i 

samband med sammanträden eller uppdrag: 

 Förtroendevalda har rätt till ersättning för resekostnader om resan överstiger 5 km. 
Ersättning enligt det kommunala bilavtalet för resor med egen bil och för faktisk 
kostnad för resor med kollektivtrafik. Förtroendevald med funktionsnedsättning har 
rätt till reseersättning för faktiska kostnader oavsett avstånd.  
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 Ersättning för resekostnader och traktamente vid sammanträde eller uppdrag utom 
kommunen utgår enligt de kommunala bil- och traktamentsavtalen. 

 En förtroendevald har rätt till skälig ersättning för barntillsyn för barn under 12 år. 
Ersättning utgår med max 2 % av basbelopp per dag. 

 Ersättning betalas för kostnader för vård och tillsyn av funktionshindrad eller svårt 
sjuk person som vistas i den förtroendevaldas bostad och som uppkommit till följd 
av deltagande vid sammanträden eller motsvarande.  

 Ersättning betalas till funktionshindrad förtroendevald för de särskilda kostnader 
som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller uppdrag och som 
inte ersätts på annat  sätt. Häri ingår kostnader för t.ex. resor, ledsagare, tolk, hjälp 
med inläsning och uppläsning av handlingar och liknande 

Beredskap i socialnämnden 
17 § För förtroendevald inom socialnämnden som fullgör beredskap under helger utgår en 

ersättning på 0,042 % av riksdagsarvodet per timme.  

Övriga bestämmelser 
18 § Frågor om tolkning och tillämpning av arvodesbestämmelserna avgörs av 

kommunstyrelsen.  

19 § Begäran om arvode eller ersättningar ska inkomma inom ett år.
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Kommunledningsförvaltningen 
      

Datum 

      
Vår beteckning 

KS/2022:263 - 1.3.1 - 
Styrande dokument 

  
BILAGA TILL ARVODESBESTÄMMELSERNA   

 

Bilaga - Tillämpningsregler gällande sjukavdrag för 
förtroendevalda med årsarvode 
• Den förtroendevalde ansvarar själv för att anmäla förtroendemannaarvodet till 

Försäkringskassan för rätt sjukpenninggrundande inkomst (SGI). 

• Den förtroendevalde anmäler själv förhinder att fullgöra uppdraget (sammanträde eller 
planerat uppdrag) p.g.a. sjukdom till kommunen. 

• För den som inte har kommunen som ”huvudarbetsgivare” görs avdrag under de första 
fjorton dagarna endast för frånvaro från sammanträde eller planerat uppdrag. Avdrag 
görs per timme med 1/165 av månadsarvodet. 

• För förtroendevald som har kommunen som ”huvudarbetsgivare” görs dagavdrag enligt 
kollektivavtalets bestämmelser. 

• Vid längre sjukledighet behöver inte läkarintyg uppvisas till kommunen fr.o.m. åttonde 
sjukdagen. Däremot måste den förtroendevalde ha läkarintyg fr.o.m. den åttonde 
dagen för att få sjukpenning från Försäkringskassan. 

• Den förtroendevalde ansvarar själv för anmälan till Försäkringskassan för att få 
sjukpenning. Timavdraget redovisas som inkomstbortfall. 

Med ”huvudarbetsgivare” avses att den förtroendevalda enligt gällande 
arvodesbestämmelser för förtroendevalda får minst 50 procent av sin försörjning från 
kommunen. 



 

 KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340 

Kommunledningsförvaltningen Telefax:   
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Datum 

      
Vår beteckning 

KS/2022:263 - 1.3.1 - 
Styrande dokument 

Kommunledningsförvaltningen 
 

  
BILAGA TILL ARVODESBESTÄMMELSERNA   

 

Bilaga - förtroendevaldas arbetsutrustning 
Följande utrustning erbjuds förtroendevalda i nedanstående funktioner. 

Ledamot, ersättare och revisor i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnd 

 Surfplatta med mobilt bredband 

Undantaget valnämnden och lönenämnd Sörmland 

Uppdrag som styrelse- och nämndsordförande 

 Surfplatta med mobilt bredband 

 Kontorsarbetsplats (egen eller delad) med tillgång till internet i kommunens lokaler, 
inklusive dator  

 Tillgång till skrivare  

 Mobiltelefon med anknytning till kommunens telefonväxel  

Uppdrag som vice ordförande i styrelse/nämnd 

 Surfplatta med mobilt bredband 

 Mobiltelefon - vid behov 

Partigruppledare 

 Surfplatta med mobilt bredband 

 Kontorsarbetsplats (egen eller delad) med tillgång till internet i kommunens lokaler, 
inklusive dator  

 Tillgång till skrivare  

Oppositionsråd 

 Surfplatta med mobilt bredband 

 Mobiltelefon med anknytning till kommunens telefonväxel 



Styrdokument

  

Arvodesbestämmelser 
för förtroendevalda
Övergripande anvisningsdokument

Senast reviderad av kommunfullmäktige 2018-12-17, § 178 
Giltighetstid till och med 2022-12-31
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 2018-12-17  

 

 
 
Beslutshistorik 
Antagna av kommunfullmäktige 1998-12-14, § 29 
Ändring av kommunfullmäktige: 
1999-12-13, § 283 (arvodesbilaga, fastighets- och servicenämnd),  
2000-01-01 underbilaga till arvodesbilaga (ny gruppledare för 
kristdemokraterna) 
2000-05-15, § 123 (ny rubrikbenämning, tillämpningsregler för sjukavdrag) 
2001-01-15, § 6 (samordning av arvoden från 2001-01-01) 
2001-02-26, § 30 (ersättning till nämndledamöter/ersättare som adjungeras till 
fullmäktiges överläggning) 
2002-06-17, § 102 (arvodesnivåer till ordförande och vice ordförande i 
servicenämnden) 
2002-12-16, § 61 (förlorad arbetsinkomst, pensionsförmån, gemensamma 
bestämmelser om årsarvoden, arvoden, intyg, tidsgräns för yrkande om ersätt-
ning) 
2005-06-20, § 116 (bestämmelse om att årsarvodena ska kopplas till 
riksdagsmannaarvodet med två års eftersläpning)  
2005-11-21, § 197 (ändring av arvodesnivåer och uppdragsgrad i bilagor)  
2006-02-13, § 32 (omfördelning av arvoden och uppdragsgrad i underbilaga 
samt smärre korrigeringar) 
2006-12-18, § 60 (arvodeskommittén utbytt mot kommunstyrelsen samt ny 
arvodesbilaga) 
2007-05-21, § 171 (ändrad arvodesnivå för revisionens ordförande) 
2010-06-21, § 110 (ändring av § 9; PRF-KL upphör) 
2010-12-13, § 49 (ändring av arvodesnivåer och uppdragsgrad i bilagor) 
2011-10-17, § 283 (tillägg till punkt 2 i Ersättningsbilaga 1) 
2012-08-20, § 199 (ändring av underbilaga) 
2015-12-14, § 259 (ändring i bilaga 3 - Tillämpningsregler gällande sjukavdrag 
för förtroendevalda) 
2016-01-18, § 10 (ny bilaga 4 - Riktlinjer för arbetsutrustning till 
Förtroendevalda) 
2018-12-17, § 178 
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Förvaltarskap1 
Inom kommunstyrelsens ansvarsområde - kommunledningsförvaltningen 
 
 
 
 
Uppföljning 
Hur:  Kontroll mot aktuella val inom kommunens organisation 

 
 
När:   Två månader innan giltighetstiden upphör. 
 
 
 

  

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

1 § 
Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 

Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § kommunal-
lagen (2017:725). Bestämmelserna gäller även överförmyndaren. 
 
Med förtroendevald med fastställd uppdragsgrad avses förtroendevald som 
fullgör uppdrag på minst 40 procent av heltid. Högsta sammanlagda 
uppdragsgrad för en förtroendevald är 100 procent. 
Övriga förtroendevalda har förtroendeuppdrag utan fastställd uppdragsgrad. 
Med årsarvode avses fast arvode som ersätter den förtroendevaldes arbete för 
det politiska organ som den förtroendevalde har uppdrag i.  
 
 
Ersättning för förlorad arbetsinkomst samt för förlorade pensions- 
och semesterförmåner 

2 § 
Förlorad arbetsinkomst 

Förtroendevald utan fastställd uppdragsgrad har rätt till ersättning för styrkt 
faktiskt förlorad arbetsinkomst på det sätt fullmäktige beslutat enligt ersättnings-
bilaga.  
 
Med förlorad arbetsinkomst jämställs ersättning från t ex arbetslöshetskassa och 
försäkringskassa. 
 
Förtroendevalda som kan visa att en arbetsinkomst förlorats men inte till vilket 
belopp har rätt till en schablonersättning beräknad på grundval av den senast 
fastställda sjukpenningen för dag enligt ersättningsbilaga. 
 
Kommunen betalar ersättning för den delen av den förlorade arbetsinkomsten 
som motsvarar tiden för själva sammanträdet eller uppdraget, tiden för resor till 
och från sammanträdet eller uppdraget och eventuell tid som åtgått för praktiska 
förberedelser i anslutning till sammanträdet eller uppdraget, t.ex. omklädnad. 
 

3 § 
Förlorad pensionsförmån 

Förtroendevald utan fastställd uppdragsgrad har rätt till ersättning för styrkt 
förlorad tjänstepensionsförmån enligt ersättningsbilaga. För att ersättning ska 
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utgå krävs att den förtroendevalde kan visa att fullgörandet av det kommunala 
förtroendeuppdraget medfört minskade tjänstepensionsavgifter. 
 
Ersättningen betalas ut direkt till den förtroendevalde, som själv ansvarar för val 
av pensionsförvaltare av ersättningen. 
 
Genom utbetalningen har kommunen fullgjort sin lagliga skyldighet att ersätta 
den förtroendevalde för förlorad pensionsförmån. 
 
För förtroendevalda som bedriver aktiv egen näringsverksamhet utan att inneha 
anställning, ska istället för första och andra styckena gälla följande: 
Den förtroendevalde som kan styrka att pensionsförmån har förlorats har rätt till 
ersättning för förlorad pensionsförmån med verifierat belopp. 
 

4 § 
Förlorad semesterförmån 

Förtroendevald utan fastställd uppdragsgrad har rätt till ersättning för styrkt 
förlorad semesterförmån med högst det belopp fullmäktige beslutat enligt 
ersättningsbilaga. 
 
Förtroendevald som kan visa att semesterförmånen faktiskt påverkas men inte 
på vilket sätt har rätt till en schablonersättning på sätt som fullmäktige beslutat 
enligt ersättningsbilaga. 
 

5 § 
Särskilda arbetsförhållanden m.m. 

Rätten till ersättning enligt §§ 2-4 omfattar nödvändig ledighet för förtroende-
vald med speciella arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt när det 
inte kan anses skäligt att den förtroendevalda fullgör sina ordinarie arbetsupp-
gifter i direkt anslutning till sammanträdet eller motsvarande. 
 
Rätten till ersättning enligt §§ 2-4 omfattar tid för resa till och från samman-
trädet eller motsvarande och tid för praktiska förberedelser i anslutning till 
sammanträdet eller motsvarande. 
 
Förtroendevald har inte rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst eller 
för styrkt förlorad semesterförmån om schablonersättning tidigare utbetalats för 
den förlorade inkomsten eller den förlorade semesterförmånen. 
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Arvoden med mera. 
6 § 
Årsarvoden 
A. Årsarvoden för förtroendevalda med fastställd uppdragsgrad 

Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på heltid eller på minst 40 procent av 
heltid har rätt till årsarvode med belopp som fullmäktige har beslutat enligt 
arvodesbilaga. Årsarvodet inkluderar samtliga förtroendeuppdrag inom 
kommunen utom för sammanträde med fullmäktige. 
 
Samordning 
Heltidsarvoderade förtroendevalda som samtidigt arvoderas för uppdrag som 
ordförande eller vice ordförande i något av de kommunägda aktiebolag där 
kommunen har ett bestämmande inflytande eller i Västra Sörmlands 
Räddningstjänst förbund får sitt kommunala arvode reducerat med 65 procent av 
det belopp bolagsarvodet eller förbundsarvodet uppgår till. (KF 2001-01-15, § 
6) 
 

B. Årsarvode för förtroendevalda utan fastställd uppdragsgrad 
Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på mindre än 40 procent av heltid har 
rätt till årsarvode med belopp som fullmäktige har beslutat enligt arvodesbilaga. 
Arvodet inkluderar all tid som åtgår för uppdraget i och för den egna nämnden 
samt kommunstyrelsen. 
 

7 § 
Gemensamma bestämmelser om årsarvoden 

Årsarvodena justeras årligen, med giltighet från den 1 januari, av kommun-
styrelsen. Årsarvodena motsvarar en (i bilaga till bestämmelserna) angiven 
procentandel av det riksdagsmannaarvode som gäller den 1 januari det 
kalenderår som årsarvodena ska gälla.  
 
Avgår förtroendevald, som uppbär årsarvode enligt ovan, under mandat-
perioden, fördelas arvodet mellan den avgående och den tillträdande i 
förhållande till den tid, varunder var och en av dem innehaft uppdraget. 
 
Förändras uppdragets omfattning till följd av att annan ledamot övertar 
ordförande- eller vice ordförandeskap i utskott kan årsarvodet förändras efter 
prövning i varje särskilt fall av kommunstyrelsen. Ledamot som övertar 
ordförande- eller vice ordförandeskap erhåller därvid arvode motsvarande den 
minskning som beslutas för den som lämnat sitt uppdrag. 
Om årsarvoderad förtroendevald fullgör förtroendemannauppdrag för annan 
huvudman, kan årsarvodet minskas om det kan antas att den förtroendevalda 
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inte kan fullgöra sitt uppdrag för kommunen. Frågan om minskning prövas i 
varje särskilt fall av kommunstyrelsen.   
 
För årsarvoderad förtroendevald som på grund av sjukdom eller annars är för-
hindrad att fullgöra sitt uppdrag skall arvodet reduceras enligt samma regler som 
i Allmänna Bestämmelser (AB). Om ersättare utses, efter beslut av fullmäktige, 
äger ersättaren rätt att uppbära motsvarande arvode.  
Tillämpningsregler gällande sjukavdrag för förtroendevalda redovisas i bilaga 3. 
 

8 § 
Arvoden för sammanträden och övriga uppdrag. 

Förtroendevald, som ej erhåller årsarvode enligt § 6, har rätt till arvode för 
sammanträde och övriga uppdrag enligt bestämmelserna i arvodesbilaga. För 
sammanträde med fullmäktige utgår dock arvode även för förtroendevald med 
årsarvode.  
Arvodena för sammanträde och övriga uppdrag motsvarar en angiven procent-
andel av riksdagsmannaarvode enligt § 7 avrundat till närmast högre tiotal 
kronor. 
 
Med sammanträde avses protokollförda sammanträden i fullmäktige, nämnder, 
styrelse och utskott samt kommunstyrelsens temasammanträden.  
 
Med övriga uppdrag avses förtroendeuppdrag, som efter godkännande av 
respektive nämnd/-styrelseordförande, utförs för kommunens räkning och inte är 
att betrakta som sammanträde enligt ovan.  
Till övriga uppdrag räknas ur ersättningssynpunkt också nämndledamöters/-
ersättares deltagande i kommunfullmäktiges överläggningar i ärende som berör 
nämndens verksamhetsområde. Ersättning kan vid sådant tillfälle endast utgå till 
den som adjungerats och sålunda inte är ledamot eller ersättare i kommun-
fullmäktige. (KF 2001-02-26, § 30) 
Uppdrag avseende interna kommunövergripande utbildningar kräver inget 
godkännande av nämnd/-styrelseordförande. 

 
9 § 
Kommunal pension m.m. 

För årsarvoderade förtroendevalda med fastställd uppdragsgrad (40 procent och 
mer) gäller bestämmelserna i normalpensionsreglemente för kommunala 
förtroendevalda (PBF). 
 
Kommunen tecknar särskild grupplivförsäkring hos Kommunernas Försäkrings 
AB för sådan förtroendevald som fullgör uppdrag på minst 40 procent av heltid 
och som inte erhåller grupplivskydd på grund av annan anställning. 
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Kommunen tecknar trygghetsförsäkring vid yrkesskada enligt vid varje tillfälle 
gällande central överenskommelse för kommunens anställda. 
 
Ersättning för kostnader 

10 § 
Resekostnads- och traktamentsersättningar 

Ersättning för resekostnader vid sammanträde och uppdrag inom kommunen 
utgår enligt det kommunala bilavtalet om avståndet från den förtroendevaldas 
fasta bostad eller hans arbetsplats till sammanträdesplatsen överstiger fem 
kilometer. 
 
Ersättning för resekostnader och traktamente vid sammanträde eller uppdrag 
utom kommunen utgår enligt de kommunala bil- och traktamentsavtalen. 
 

11 § 
Barntillsynskostnader 

Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid 
sammanträden eller motsvarande för vård och tillsyn av barn som vårdas i den 
förtroendevaldas familj och som under kalenderåret inte hunnit fylla tolv år. Om 
särskilda skäl föreligger kan ersättning utges även för äldre barn. Ersättning 
betalas dock med högst det belopp som fullmäktige beslutat enligt ersätt-
ningsbilaga. 
 
Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av 
annan närstående och ej heller för tid då barnet vistas i den kommunala 
barnomsorgen. 
 

12 § 
Kostnader för vård och tillsyn av funktionshindrad eller svårt sjuk 

Ersättning betalas för kostnader för vård och tillsyn av funktionshindrad eller 
svårt sjuk person som vistas i den förtroendevaldas bostad och som uppkommit 
till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande.  
 
Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av 
annan närstående.  
 
Frågan om ersättning prövas i varje särskilt fall av kommunstyrelsen. 
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13 § 
Funktionshindrad förtroendevaldas särskilda kostnader 

Ersättning betalas till funktionshindrad förtroendevald för de särskilda kostnader 
som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller uppdrag och 
som inte ersätts på annat sätt. Häri ingår kostnader för t.ex. resor, ledsagare, 
tolk, hjälp med inläsning och uppläsning av handlingar och liknande.  
Frågan om ersättning prövas i varje särskilt fall av kommunstyrelsen. 
 

14 § 
Övriga kostnader 

För andra kostnader än som avses i §§ 10-13 betalas ersättning om den 
förtroendevalda kan visa att särskilda skäl förelegat för dessa kostnader. 
 
Ersättning utgår inte om den förtroendevalda haft rimliga möjligheter att genom 
omdisponering av arbete eller på annat sätt kunna förhindra att kostnaderna 
uppkom. 
 
Frågan om ersättning prövas i varje särskilt fall av kommunstyrelsen. 
 
 
Gemensamma bestämmelser 

15 § 
Hur man begär ersättning 

För att få ersättning för förlorad arbetsinkomst samt för förlorade pensions- och 
semesterförmåner (§§ 2-5) eller för kostnader (§§ 10-14) skall den 
förtroendevalda styrka sina förluster eller kostnader.  
 
Förlorad arbetsinkomst ska styrkas genom intyg från arbetsgivare på särskild 
blankett. Intyg ska lämnas en gång per kalenderår eller vid ändring av 
arbetsinkomst. Om inte nytt intyg lämnas ska ingen utbetalning ske för 
sammanträde eller uppdrag som utförs under den nya perioden. 
 
För egna företagare ska anmäld inkomst till försäkringskassan inlämnas.  
 
Förluster eller kostnader skall anmälas till fullmäktiges eller nämndens sekre-
terare eller till annan som utsetts att ta emot anmälan. 
 
Årsarvode enligt § 6 och arvode för sammanträde enligt § 8 betalas ut utan 
föregående anmälan. Den förtroendevalda är skyldig att själv anmäla på 
närvarolista till sekreteraren om han deltar i mer än ett sammanträde/dag. 
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Arvode för övriga uppdrag enligt § 8 betalas ut efter anmälan av den för-
troendevalda på särskild blankett.  
 

16  
Tidsgräns för yrkande av ersättning 

Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst skall framställas senast inom 
ett år från dagen för sammanträde eller det övriga uppdraget till vilken förlusten 
hänför sig. 
 
Yrkande om ersättning för förlorad pensionsförmån enligt 3 § första stycket ska 
framställas senast vid utgången av februari månad året efter det år till vilken 
förlusten hänför sig.  
 
Yrkande om ersättning för förlorad pensionsförmån enligt 3 § fjärde stycket 
(egna företagare) ska framställas i samband med dock senast inom två år från 
pensionstillfället. 

 
Yrkande om ersättning för förlorad semesterförmån skall framställas senast 
inom två år från dagen för sammanträde eller övrigt uppdrag till vilken förlusten 
hänför sig. 
 
Yrkande om andra ersättningar enligt dessa bestämmelser skall framställas 
senast inom sex månader från dagen för sammanträde eller det övriga uppdraget 
till vilken kostnaden hänför sig. 
 

17 §  
Tolkning av bestämmelserna 

Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av 
kommunstyrelsen. 
 

18 § 
Översyn av dessa bestämmelser 

Översyn av dessa bestämmelser ska ske inför varje ny mandatperiod.  
 

19 § 
Utbetalning 

Årsarvoden betalas ut med en tolftedel per månad. Övriga ekonomiska förmåner 
betalas ut en gång per månad. 

_____________________ 
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Ersättningbilaga 1(1) 
 
Ersättning för förlorad arbetsinkomst, pensions- och 
semesterförmån, barntillsynskostnad samt 
beredskapsersättning/ ordförandeberedskap 
1. Förlorad arbetsinkomst (§ 2) 

A. Verifierat belopp/tim enligt intyg från arbetsgivare, A-kassa eller försäk-
ringskassa.  

Den som uppbär ersättning för vård av barn eller för tillfällig vård av barn 
har rätt till ersättning enligt intyg från arbetsgivare. 

 
B. Schablonberäknat belopp/tim 

  Anmäld sjukpenninggrundande inkomst till Försäkringskassan/2000 
 
2.   Förlorad pensionsförmån (§ 3) 

A. Den förtroendevalde innehar anställning 
  4,52 procent av den sammanlagda ersättningen för förlorad arbetsinkomst 

under året som den förtroendevalde erhållit vid fullgörande av förtroende-
mannauppdrag i kommunen. Den förtroendevalde kan välja att enbart 
begära ersättning för förlorad pensionsförmån. Om så är fallet utgår 
ersättning enligt verifierat belopp. 

 
C. Den förtroendevalde är egen företagare 

  Verifierat belopp 
 
3.   Förlorad semesterförmån (§ 4) 

A. Verifierat belopp 
 - Förlorad semesterersättning 
   Maximalt 12 % på utbetald ersättning för förlorad 
   arbetsinkomst 
   
 - Förlorade semesterdagar 
   Maximalt 1 000 kronor/dag 

 
2 Idag 4,0 %. Höjningen motiveras av följande rekommendation från SKL: ”Eftersom flertalet 
avgiftsbestämda pensionsavtal idag har en pensionspremie på 4,5 % för inkomster t o m 7,5 
inkomstbasbelopp kan det finnas anledning att justera den schabloniserade ersättningen till 
denna nivå (se även cirkulär 2002:42 Ersättning till förtroendevalda för förlorade 
pensionsförmåner)”. 
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 Datum  

 2018-12-17  

 

 
     B. Schablonberäknat belopp 

 - 12% på utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst 
 
4.   Barntillsynskostnader (§ 11) 

 Maximalt 2 % av basbeloppet/dag 
 
5.    Beredskapsersättning/ordförandeberedskap 
 För förtroendevald inom socialnämnden som fullgör beredskap under 
helger utgår ersättning enligt i bestämmelserna i det kommunala kollektivavtalet 
(AB). 
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 2018-12-17  

 

Arvodesbilaga  1(2) 
Årsarvoden (§ 6) 

Organ Uppdrag Arvode/år 
(i % av 
riksdags-
ledamö-
ternas 
årsar-
vode) 

Kommunfullmäktige Ordförande 15 
 1:e vice ordförande  

2:e vice ordförande 
 

5 
5 

Revisorer  Ordförande  10 
 Vice ordförande 7,5 

 Ledamot 
 

5 

Kommunstyrelsen (KS)  Ordförande kommunalrådet  100 
 1:e vice ordförande  80 
 Majoriteten (S+M) enligt fördelning till råd och 

utskott i underbilaga 
45 

 2:e vice ordförande oppositionsråd  25 
Vård- och omsorgsnämnden 
(VON) 

Ordförande 
1:e vice ordförande  
2:e vice ordförande  

70 
20 
14 

Bildningsnämnden (BIN) Ordförande  
1:e vice ordförande  
2:e vice ordförande  

70 
15 
14 

Service- och tekniknämnden 
(STN) 

Ordförande  
1:e vice ordförande  
2:e vice ordförande  

60 
10 
10 

Socialnämnden (SOCN) Ordförande  
1:e vice ordförande  
2:e vice ordförande  

55 
20 
10 

Viadidaktnämnden (VIAN) 
 

Ordförande  
1:e vice ordförande (från Vingåker) 
2:e vice ordförande  

15 
5 
5 

Bygg- och miljönämnden 
(BMN) 

Ordförande  
1:e vice ordförande  
2:e vice ordförande  

15 
7,5 
6 

Kulturnämnden (KTN) Ordförande  
1:e vice ordförande  
2:e vice ordförande  

15 
5 
6 

Valnämnden (VN) Ordförande  
Vice ordförande 

3 (år med val/folkomröst) 
1 (år med val/folkomröst) 

Överförmyndaren  75 
Politisk tid för oppositionen Att fördelas till gruppledare och som andre vice 

ordförande i KF, KS, nämnder och revisorer 
300 
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 Datum  

 2018-12-17  

 

(inkl. ordförande i revisionen) 
 

 Arvodesbilaga 2(2) 
   

Arvoden för sammanträden och övriga uppdrag (§ 8) 
 
1. Sammanträdesarvode 

För fullmäktige 
För närvarande ledamöter och ersättare (gäller även årsarvoderade) 
 
 1.5 procent av riksdagsmannaarvodet för total sammanträdestid upp till 

och med 4 timmar/dag 
 1.75 procent av riksdagsmannaarvodet för total sammanträdestid över 

4 timmar/dag  
 

För nämnder/styrelse/utskott 
För närvarande ledamöter och ersättare som ej har årsarvode 

 
 1.1 procent av riksdagsmannaarvodet för total sammanträdestid upp till 

och med 4 timmar/dag. 
 1.35 procent av riksdagsmannaarvodet för total sammanträdestid över 

4 timmar upp till och med 6 timmar/dag.  
 1.6 procent av riksdagsmannaarvodet för total sammanträdestid över 

6 timmar/dag.  
 
2. Övriga uppdrag för kommunens räkning 
För övriga uppdrag för kommunens räkning som är förenade med förtroende-
mannauppdraget och godkänts av resp. ordförande, utgår arvode för förtroende-
valda, som ej har årsarvode, med 
 
 0.55 procent av riksdagsmannaarvodet för uppdrag upp till och med 

4 timmar   
 0.8 procent av riksdagsmannaarvodet för uppdrag över 4 timmar    
 
För förtroendevald med årsarvode utan fastställd uppdragsgrad utgår dock 
ersättning för uppdrag utanför den egna nämndens ansvarsområde. 
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 Datum  

 2018-12-17  

 

  
Underbilaga till arvodesbilaga 

Uppdrag  Årsarvode  
(% av riksdags-
mannaarvode) 

  
Ordförande folkhälsoutskott 10 

  
Ordförande personalutskott 10 

  
Ordförande pensionärsråd 10 

  
Ordförande funktionsrättsråd 10 
  
Ordförande brotts- och 
skadeförebyggande råd 

5 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Partigruppledare KF (L) 30 
  

Partigruppledare KF (C) 40 
  

Partigruppledare KF (KD) 30 
  

Partigruppledare KF (MP) 20 
   

Partigruppledare KF (SD) 40 
  

Partigruppledare KF (V) 30 
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 Datum  

 2018-12-17  

 

Bilaga 3 
 
Tillämpningsregler gällande sjukavdrag för 
förtroendevalda 
1. Den förtroendevalde ansvarar själv för att anmäla förtroende-

mannaarvodet till Försäkringskassan för rätt sjukpen-
ninggrundande inkomst (SGI). 
 

2. Den förtroendevalde anmäler själv förhinder att fullgöra upp-
draget (sammanträde eller planerat uppdrag) p.g.a. sjukdom till 
nämndsekreterare/personalredogörare. 
 

3. Frånvaron rapporteras av nämndsekreterare/personalredogörare 
till lönekontoret. 
 

4. För den som inte har kommunen som ”huvudarbetsgivare” görs 
avdrag under de första fjorton dagarna endast för frånvaro från 
sammanträde eller planerat uppdrag. 
 

5. Avdrag enligt punkten 4 görs per timme med 1/165 av månadsar-
vodet. 
 

6. För förtroendevald som har kommunen som ”huvudarbetsgivare” 
görs dagavdrag enligt kollektivavtalets bestämmelser. 
 

7. Vid längre sjukledighet behöver inte läkarintyg uppvisas till 
kommunen fr.o.m. åttonde sjukdagen. Däremot måste den 
förtroendevalde ha läkarintyg fr.o.m. den åttonde dagen för att få 
sjukpenning från Försäkringskassan. 
 

8. Den förtroendevalde ansvarar själv för anmälan till Försäkrings-
kassan för att få sjukpenning. Timavdraget redovisas som 
inkomstbortfall. 

 
Anmärkning:  
Med ”huvudarbetsgivare” avses att den förtroendevalda enligt gällande 
Arvodesbestämmelser för förtroendevalda får minst 50 procent av sin 
försörjning från kommunen. 
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 Datum  

 2018-12-17  

 

Bilaga 4 
 
 

Riktlinjer för arbetsutrustning till förtroendevalda 
Följande utrustning erbjuds förtroendevalda i nedanstående funktioner. 

 
Uppdrag som nämndordförande  

 Surfplatta med mobilt bredband 
 Bärbar dator 
 Kontorsarbetsplats (egen eller delad) i kommunens lokaler, med tillgång till 

internet (dockningsstation för dator alternativt stationär dator) och skrivare 
 Mobiltelefon med anknytning till kommunens telefonväxel  
 
 

Uppdrag som vice ordförande i nämnd 

 Surfplatta med mobilt bredband 
 Mobiltelefon - vid behov 
 
 

Partigruppledare  

 Surfplatta med mobilt bredband 
 Kontorsarbetsplats (egen eller delad) med tillgång till internet i kommunens 

lokaler, inklusive dator  
 Tillgång till skrivare  
 
 

Oppositionsråd  

 Mobiltelefon 
 
Ledamot, ersättare och revisor i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och 
nämnd 

 Surfplatta med mobilt bredband. 
Undantaget valnämnden och lönenämnd sörmland 
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Tjänsteskrivelse Sida 1 (1) 

Datum 

2022-12-06 
Vår beteckning 

KS/2022:263 - 1.3.1 - 
Styrande dokument 

Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 

Mottagare: 

 
Vår handläggare 

Axel Stenbeck 
Handläggare telefon 

0150-570 80 
Handläggare e-post 

Axel.Stenbeck@katrineholm.se 

Årsarvoden 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna och komplettera 
arvodesbestämmelserna med bilagan om årsarvode.  

Sammanfattning av ärendet 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 12 december hanteras ärende om revidering 
av arvodesbestämmelserna. Inför utskick av fullmäktiges handlingar saknas bilagan om 
fördelning och procentsatser av årsarvode. Bilagan hanteras vid ett extrainsatt 
kommunstyrelsesammanträde och biläggs arvodesbestämmelserna efter beslut i 
kommunfullmäktige. 

Fördelningen och procentsatserna är framtagna av de politiska partierna och 
sammanställts av kommunledningsförvaltningen. 

Ärendets handlingar 
 Bilaga till arvodesbestämmelserna  

Axel Stenbeck 
Utredare 

Beslutet skickas till: 

Akt 
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Bilaga Sida 1 (2) 

Datum 

      
Vår beteckning 

KS/2022:263 - 1.3.1 - 
Styrande dokument 

Kommunledningsförvaltningen 
      

  
BILAGA TILL ARVODESBESTÄMMELSERNA   

 

Bilaga - Årsarvoden 
Fördelning av uppdragsgrad för årsarvoden. Arvodet baseras på procentdel av 
riksdagsledamöternas årsarvode. 

Organ Uppdrag Arvode 

Kommunfullmäktige Ordförande 

1:e vice ordförande 

2:e vice ordförande 

20 % 

10 % 

5 % 

Kommunstyrelsen Ordförande 

1:e vice ordförande 

2:e vice ordförande och 
oppositionsråd 

100 % 

80 % 

25 % 

Kommunrevisionen Ordförande 

Vice ordförande 

Ledamot 

10 % 

5 % 

5 % 

Vård- och omsorgsnämnden Ordförande 

1:e vice ordförande 

2:e vice ordförande 

70 % 

15 % 

16 % 

Bildningsnämnden Ordförande 

1:e vice ordförande 

2:e vice ordförande 

70 % 

15 % 

16 % 

Service- och tekniknämnden Ordförande 

1:e vice ordförande 

2:e vice ordförande 

65 % 

15 % 

10 % 

Socialnämnden Ordförande 

1:e vice ordförande 

2:e vice ordförande 

45 % 

20 % 

13 % 



 Skrivelse 
Sida 2 (2) 

Kommunledningsförvaltningen 
Datum 

2022-12-05 

Vår beteckning 

KS/2022:263 - 1.3.1 - 
Styrande dokument 

 

Kulturnämnden Ordförande 

1:e vice ordförande 

2:e vice ordförande 

25 % 

10 % 

7 % 

Bygg- och miljönämnden Ordförande 

1:e vice ordförande 

2:e vice ordförande 

0 % 

15 % 

7 % 

Viadidaktnämnden Ordförande 

1:e vice ordförande (Vingåker) 

2:e vice ordförande 

25 % 

5 % 

6 % 

Överförmyndarnämnden Ordförande 

Vice ordförande 

15 % 

15 % 

Valnämnden Ordförande 

Vice ordförande 

0 % 

3 % 

Lönenämnden Ordförande 0 % 

Personalutskott Ordförande 15 % 

Folkhälsoutskott Ordförande 15 % 

Pensionärsråd Ordförande 10 % 

Funktionsrättsråd Ordförande 10 % 

Samverkansråd för trygghet 
och säkerhet 

Ordförande 

Vice ordförande 

5 % 

5 % 

Gruppledare Socialdemokraterna 

Moderaterna 

Sverigedemokraterna 

Kristdemokraterna 

Centerpartiet 

Vänsterpartiet 

Liberalerna 

Miljöpartiet 

0 % 

0 % 

40 % 

40 % 

30 % 

30 % 

20 % 

20 % 



 

PROTOKOLLSUTDRAG 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-11-23 1 (1) 

   

 

§ 163    KS/2022:421   

Revidering av kommunstyrelsens reglemente  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att anta revideringarna i kommunstyrelsens reglemente. 

Sammanfattning av ärendet 

I samband med ny mandatperiod har fråga uppkommit om revideringar av 
kommunstyrelsens reglemente, dels med anledning av nya benämningar (t ex 
digitalisering i samband med IT-verksamheten och kommunikation i samband med 
information), dels språkliga förbättringar. I förslaget läggs även vissa strategiska 
ansvarsområden samman under ett begrepp – Socialt hållbarhetsarbete (avser områdena 
folkhälsoarbete, jämställdhetsarbete, integrationsarbete samt trygghetsarbete). Med 
anledning av ändringarna bör berörda förvaltningar se över om ovanstående ändringar 
påverkar andra styrdokument eller rutiner. 

Ansvaret för den övergripande skogsförvaltningen flyttades från service- och 
tekniknämnden till kommunstyrelsen inför verksamhetsåret 2022 i samband med 
budgetbeslutet. Av den anledningen behöver ansvaret även överflyttas mellan 
reglementena. 

Förändringarna är redovisade så att struken text markeras med en överstrykning, ny text 
är markerat i gult. 

Ärendets handlingar 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-11-16 

 Förslag – Reglemente för kommunstyrelsen 

Beslutet skickas till: 

Akten  
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Tjänsteskrivelse Sida 1 (1) 

Datum 

2022-11-16 
Vår beteckning 

KS/2022:421 - 1.3.1 - 
Styrande dokument 

Kommunledningsförvaltningen 

Stöd och samordning 

Mottagare: 

 
Vår handläggare 

Staffan Källström 
Handläggare telefon 

0150-570 62 
Handläggare e-post 

staffan.kallstrom@katrineholm.se 

Revidering av kommunstyrelsens reglemente 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta revideringarna i 
kommunstyrelsens reglemente. 

Sammanfattning av ärendet 
I samband med ny mandatperiod har fråga uppkommit om revideringar av 
kommunstyrelsens reglemente, dels med anledning av nya benämningar (t ex digitalisering 
i samband med IT-verksamheten och kommunikation i samband med information), dels 
språkliga förbättringar. I förslaget läggs även vissa strategiska ansvarsområden samman 
under ett begrepp – Socialt hållbarhetsarbete (avser områdena folkhälsoarbete, 
jämställdhetsarbete, integrationsarbete samt trygghetsarbete). Med anledning av 
ändringarna bör berörda förvaltningar se över om ovanstående ändringar påverkar andra 
styrdokument eller rutiner. 

Ansvaret för den övergripande skogsförvaltningen flyttades från service- och 
tekniknämnden till kommunstyrelsen inför verksamhetsåret 2022 i samband med 
budgetbeslutet. Av den anledningen behöver ansvaret även överflyttas mellan 
reglementena. 

Förändringarna är redovisade så att struken text markeras med en överstrykning, ny text är 
markerat i gult. 

Ärendets handlingar 
 Förslag – Reglemente för kommunstyrelsen 

 

Staffan Källström 
Kommunjurist 

Beslutet skickas till: 

Akten  
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Reglemente för 
kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens övergripande uppgifter 

§ 1 Ledning 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med ansvar 
för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. 

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av 
kommunens ekonomi och verksamheter. 

§ 2 
Kommunstyrelsen ska sträva efter att öka tillgängligheten till och förståelsen för 
den kommunala verksamheten. Utifrån de ekonomiska förutsättningarna ska 
styrelsen fortlöpande anpassa servicen efter invånarnas behov. 

§ 3  
I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bl.a. 

 ekonomisk hushållning 

 personalpolitik 

 översiktlig planering och en långsiktigt hållbar utveckling 

 informationsverksamhetkommunikation 

 näringslivspolitiken  

 arbetet med att effektivisera administrationen 

 juridisk verksamhet  

 säkerhetsarbetet 

 kommunskydd 

 det strategiska folkhälsoarbetet socialt hållbarhetsarbete 

 upphandlings- och anskaffningsverksamhetinköpsverksamhet 

 det strategiska tillgänglighetsarbetet strategiskt tillgänglighetsarbete 

 strategisk lokalresursplanering 

 strategiskt jämställdhetsarbete 

 strategiskt integrations- och mottagningsarbete 

 kommunala turismverksamheten 

 kommunens konsumentvägledning 

 kommunens budget- och skuldrådgivning 

§ 4 Styrning och uppföljning 
I kommunstyrelsens styr- och uppföljningsfunktion ingår att 
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 leda arbetet med utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för 
styrningen av hela den kommunala verksamheten och göra framställningar i 
målfrågor som inte i lag är förbehållna annan nämnd 

 tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
fullmäktige har bestämt  

 tillse att kommunens löpande förvaltning sköts rationellt och ekonomiskt  

 tillse att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur 
verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under 
budgetåret 

 ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag som kommunen helt 
eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, 
ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv men också i avseende på 
övriga förhållanden av betydelse för kommunen 

 lämna direktiv eller riktlinjer till kommunens företrädare inför bolags- och 
föreningsstämmor och andra likartade sammanträden 

 ansvara för strategisk kompetensplanering och strategisk 
kompetensutveckling inom kommunen. 

Styr- och ledningsfunktion 
 Ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag som kommunen helt 

eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, 
ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men också i avseende på 
övriga förhållanden av betydelse för kommunen. 

 Löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 
10 kap 3-4 §§ kommunallagen 3 kap. 17 och 18 §§ KL är uppfyllda beträffande 
de aktiebolag kommunen innehar aktier i. 

 Årligen, senast den 30 juni, i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i 
de aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i 
enligt 10 kap 3-4 §§ kommunallagen 3 kap. 17-18 §§ KL under föregående 
kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och 
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges 
fullmäktige snarast. Finner styrelsen att brister förelegat, ska den samtidigt 
lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. 

 Tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra 
likartade sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger 
eller annars har intresse i. 

Ansvar och rapporteringsskyldighet 
 Kommunstyrelsen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål 

och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag 
eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente. 

 Kommunstyrelsen ska regelmässigt till fullmäktige rapportera hur 
verksamheten i kommunen och de bolag som kommunen helt eller delvis 
äger eller annars har intresse i utvecklas, och hur den totala ekonomiska 
ställningen är under budgetåret. 
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Ekonomisk hushållning 

§ 5 
Kommunstyrelsen ska utifrån ett helhetsperspektiv ansvara för att de kommunala 
resurserna används på ett effektivt sätt och att verksamheten anpassas till 
rådande ekonomiska förutsättningar. 

Kommunstyrelsen ska ha hand om kommunens medelsförvaltning. 

Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften in-går 
också att bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid 
samt vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar. 

Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift 
ingår bl.a. att 

 sköta egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd 
placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden 

 teckna borgen för kommunala associationer. 

Personalpolitik 

§ 6 
Kommunstyrelsen ska, som personalorgan, ha hand om frågor som rör 
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare ansvara 
för kommunens samlade personal- och lönepolitik. I denna uppgift ingår bl.a.  

 anställningsärenden (KS förvaltning, inklusive förvaltningschefer), 

 kollektivavtal, centrala överenskommelser och tvister (hela kommunala 
organisationen), 

 löne- och anställningsvillkor (hela kommunala organisationen), 

 personaladministrativa frågor (hela kommunala organisationen), 

 beslut om stridsåtgärd, 

 lämna uppdrag som avses i den kommunala delegationslagen (1954:130), 

 lämna uppdrag som avses i lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter, 

 tillhandahållande av uppdragsutbildningar och genomförande av 
personalutbildningar. 

Översiktlig planering och en långsiktigt hållbar utveckling 

§ 7 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för och ska samordna 
kommunens arbete med den översiktliga planeringen och en långsiktigt hållbar 
utveckling. I detta ingår att svara för mark- och bostadsförsörjning i kommunen. I 
detta ingår bl.a. följande frågor 

 planering och användning av mark och vatten, 

 teknisk samhällsplanering, vilket inkluderar planering, utredning, strategier 
och beställaransvar för hantering av kommunala gator och kommunal mark 
och allmänna platser, 
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 upprätthållande av en tillfredsställande markberedskap, 

 främja bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet, 

 svara för energiplaneringen och främja energihushållningen,  

 ansvara för övergripande skogsförvaltning 

 verka för en tillfredsställande infrastruktur,  

 verka för att kommunens hela verksamhet präglas av ett ekologiskt synsätt. 

Kommunikations- och informationsverksamhet 

§ 8 
 

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens kommunikations-, informations- och 
marknadsföringsverksamhet.  

 
Kommunstyrelsen ska verka för att kommuninvånare, andra myndigheter, media och 
övriga intressenter får saklig information om kommunens verksamhet och politiska beslut. 
 

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens centrala informations- och 
marknadsföringsverksamhet. 

Kommunstyrelsen ska verka för att kommuninvånarna, andra myndigheter, media 
och övriga intresserade får en god och riktig information om kommunens 
verksamhet och politiska beslut.  

För att möjliggöra detta ska kommunstyrelsen verka för att effektiva övergripande 
kommunikations- och informationstekniska lösningar utvecklas med syfte att öka 
tillgängligheten. 

Näringslivspolitik 

§ 9 
Kommunstyrelsen ska 

 ta initiativ och främja samverkan mellan kommunen, företag, föreningar och 
myndigheter med syfte att bidra till tillväxt och utveckling av näringslivet i 
kommunen 

 fortlöpande följa de frågor som kan vara av betydelse för kommunens 
sysselsättnings- och arbetsmarknadsutveckling samt ta initiativ i dessa frågor 

 underlätta för befintliga företag inom kommunen att expandera och utveckla, 
stimulera nyetableringar och nyföretagande 

 främja samverkan mellan kommunen och övriga myndigheter och företag i 
frågor av arbetsmarknadspolitisk art. 

 främja destinationsutveckling 
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Arbetet med att effektivisera administrationen 

§ 10 
Kommunstyrelsen ska leda utvecklingen av och utbilda i administrativa system 
såsom ekonomisystem, personaladministrativt system, dokument- och 
ärendehantering samt informationssystem. 

Kommunstyrelsen ansvarar för att utfärda rutiner och mallar som stöd för 
beredningsprocessen samt utfärda mallar för beslutsprocessen. 

Juridisk verksamhet 

§ 11 
Kommunstyrelsen leder och samordnar den övergripande juridiska verksamheten 
i kommunen. I denna uppgift ligger att ha ett övergripande ansvar för att 
kommunens verksamhet bedrivs juridiskt korrekt. Detta sker genom att dels 
uppmärksamma förhållanden i den kommunala verksamheten som kan 
ifrågasättas juridiskt, dels tillhandahålla juridiskt stöd till kommunens 
förtroendevalda och tjänstemän. 

Säkerhetsarbetet 

§ 12 
Kommunstyrelsen leder och samordnar säkerhetsarbetet i kommunen. I denna 
uppgift ligger att ansvara för den övergripande planeringen, samordningen och 
koordineringen av kommunens totala säkerhetsarbete. Det operativa utförandet 
av säkerhetsarbetet kan ske genom uppdrag internt till olika delar av kommunens 
verksamheter eller genom externt uppdrag utanför kommunen.   

Strategiskt folkhälsoarbeteSocialt hållbarhetsarbete 

§ 13 
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens övergripande arbete med social 
hållbarhet.  

Kommunstyrelsen ska verka för att Katrineholms kommun som geografisk plats är 
ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott och tryggt liv med 
god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Strategiska områden inom 
kommunstyrelsens ansvarsområde, som sorterar under social hållbarhet är 
folkhälsoarbete, jämställdhetsarbete, integrationsarbete samt trygghetsarbete. 

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens strategiska folkhälsoarbete och leder 
såväl som samordnar kommunens folkhälsoarbete. 

Kommunstyrelsen ska aktualisera och förankra folkhälsofrågorna i kommunen och 
ska stödja folkhälsoarbetet genom att initiera, säkerställa verkställighet, samordna, 
prioritera och följa upp insatser inom folkhälsoområdet för att främja hälsa och 
förebygga ohälsa hos allmänheten. 
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Strategiskt tillgänglighetsarbete 

§ 14 
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens strategiska tillgänglighetsarbete och 
leder såväl som samordnar kommunens tillgänglighetsarbete. Kommunstyrelsen 
ska aktualisera och förankra tillgänglighetsfrågorna i kommunen och stödja 
arbetet med tillgänglighetsfrågorna genom att initiera, säkerställa verkställighet, 
samordna, prioritera och följa upp insatser inom tillgänglighetsområdet för att 
främja att goda livsvillkor uppnås för personer med funktionsnedsättning. 

Digitaliserings- och informationsteknologiverksamhet 
Informationsteknologi 

§ 15 
Kommunstyrelsen ska, som ansvarig för kommunens informationsteknik, 
tillhandahålla adekvat service till förvaltningarna och stötta dessa i sin 
verksamhetsutveckling på ett för Katrineholms kommun kostnadseffektivt sätt.  

I denna uppgift ingår bl.a.; 

 drift av IT-system, 

 ansvara för IT-strategiskt arbete, 

 ansvara för att informationstekniken används rationellt, för en långsiktig 
hållbar utveckling. 

Kommunstyrelsen ansvarar även för IT-infrastruktur inom kommunen. 

Kommunstyrelsen ska, som ansvarig för kommunens digitalisering och 
informationsteknologi, tillhandahålla adekvat service och samordning till 
förvaltningarna. Detta genom att stötta förvaltningarna i sin 
verksamhetsutveckling och digitala transformation på ett för Katrineholms 
kommun kostnadseffektivt och hållbart sätt. I denna uppgift ingår bland annat;  

 ansvara för det kommunövergripande IT- och informationssäkerhetsarbetet. 
 ansvara för det kommunövergripande digitaliserings- och IT-strategiska arbetet, 
 ansvara för avveckling, uppgradering, utökning, implementering av IT-system, 

utrustning samt IT-infrastruktur 

Strategisk Övergripande lokalresursplanering 

§ 16 
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens strategiska lokalresursplanering. 
Verksamheternas villkor och behov ska styra lokalanvändningen med hänsyn till de 
ekonomiska förutsättningarna och en effektiv fastighetsförvaltning.  

Strategiskt jämställdhetsarbete 

§ 17 
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens strategiska jämställdhetsarbete och 
leder såväl som samordnar kommunens jämställdhetsarbete. 
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Kommunstyrelsen ska stödja, samordna och följa upp jämställdhetsfrågorna i 
kommunen i syfte att bidra till målet att verksamheterna ska leverera en service, 
en resursfördelning och ett bemötande på lika villkor för kvinnor och män, flickor 
och pojkar. 

Strategiskt integrations- och mottagningsarbete 

§ 18 
Kommunstyrelsen ansvarar för att leda och samordna det strategiska integrations- 
och mottagningsarbetet i kommunen. 

Kommunal turismverksamhet 

§ 19 
Kommunstyrelsen ansvarar för att driva den kommunala turismverksamheten 
framåt. 

Kommunstyrelsen ska verka för att Katrineholms kommun ska ha en hög 
attraktionskraft som turistkommun och en långsiktigt konkurrenskraftig 
turistnäring och destinationsutveckling.  

Kommunens konsumentvägledning 

§ 20 
Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens konsumentvägledning. 
Konsumentvägledningen kan stödja invånare att hitta information om sina 
rättigheter och skyldigheter som konsument. 

Kommunens budget och skuldrådgivning 

§ 21 
Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens budget- och skuldrådgivning. 
Budget och skuldrådgivningen ger konsumenter råd om sin ekonomi och stöd i 
hantering av skulder. 

Kommunstyrelsens uppgifter enligt speciallagstiftningen 

§ 22 
Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd. 

§ 23 
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. 

§ 24 
Kommunstyrelsen är registeransvarig för personregister inom styrelsens 
verksamhetsområde. 

§ 25 
Kommunstyrelsen ansvarar för Katrineholms kommuns officiella anslagstavla. 
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Kommunstyrelsens övriga uppgifter 

§ 26 
Kommunstyrelsen har hand om  

 utvecklingen av den kommunala demokratin  

 se till att kommunens författningssamling hålls uppdaterad 

 vänorts-, EU- och övriga internationella frågor  

 frågor som rör kommunens immaterialrättsliga rättigheter 

 de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits åt 
annan nämnd 

 kommunens uppgifter inom låne- och bidragsgivningen till 
bostadsförsörjningen 

 styrdokumenten, som ska hållas ordnad i enlighet med Styrsystemet för 
Katrineholms kommun. 

§ 27 
Kommunstyrelsen har befogenhet att 

 teckna avtal som behövs för verksamheten och som inte är av principiell 
betydelse. Sådana avtal får inte binda kommunen vid större åtaganden än 
som ryms inom budgetramen, 

 kommunstyrelsen har befogenhet att föra kommunens talan inför domstol 
och andra myndigheter i de frågor som styrelsen eller kommunfullmäktige 
ansvarar för, om inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan 
författning eller beslut av fullmäktige, 

 ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt 
med särskilt beaktande av de föreskrifter om säkerheten som fullmäktige 
angivit, 

 genomföra köp, försäljning och byte av fastighet samt fastighetsreglering av 
övergripande och strategisk karaktär, 

 besluta om expropriation eller inlösen av fastighet eller fastighetsdel, 

 utarrendera och upplåta kommunal mark, 

 upplåta tomträtt inom detaljplanerat område, 

 ingå borgen till stöd för bostadsförsörjningen, 

 besluta i förköpsärenden och frågor om eventuell begäran av hyresnämndens 
prövning vid förvärv av hyresfastighet, 

 träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning 
och sluta annat liknande avtal, 

 avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte yttrandet är av 
principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen. Kommunstyrelsen får 
avge sistnämnda slag av yttranden om remisstiden inte medger att yttrandet 
behandlas på ordinarie sammanträde med fullmäktige. 

§ 28 
Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet för förtroendevalda. 
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Kommunstyrelsens ordförandes uppgifter 

§ 29 
Det åligger kommunstyrelsens ordförande att 

 närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela 
nämndförvaltning, 

 med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och 
ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i 
dessa frågor, 

 främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder 
samt, 

 representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, 
konferenser och sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i 
ett särskilt fall, 

 underteckna avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av 
kommunstyrelsen. Vid förfall för ordföranden utförs uppgiften av vice 
ordföranden. I den mån handlingar ska kontrasigneras görs detta av anställd 
som kommunstyrelsen utser. 

Kommunstyrelsens arbetsformer 

§ 30 
För kommunstyrelsen gäller det av kommunfullmäktige antagna allmänna 
nämndreglementet med arbetsformer för Katrineholms kommuns nämnder. 

Organisation 

§ 31 
Kommunstyrelsen består av tretton ledamöter och tretton ersättare. 

§ 32 
Kommunstyrelsen får tillsätta de utskott som styrelsen bedömer lämpliga. 

§ 33 
Kommunstyrelsens förvaltningsorgan utgörs av 

 kommundirektör och till denne direkt underställd personal, 

 kommunledningsförvaltningen, 

 samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen lyder under kommunstyrelsen men utför 
förvaltningsuppdrag för bygg- och miljönämnden, samt, till vissa delar, för service- 
och tekniknämnden. Överförmyndarenheten lyder under kommunstyrelsen men 
utför förvaltningsuppdrag för överförmyndarnämnden. 

_____________________
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§ 164    KS/2022:411   

Utbetalning av partistöd 2023  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att utbetala partistöd för 2023 med hälften av nedan 
angivet årsbelopp under vardera januari och juli månader enligt följande: 

Mandatbundet stöd: 

Socialdemokraterna   23 mandat * 33 375 kronor = 767 625 kronor 

Moderaterna      9 mandat * 33 375 kronor = 300 375 kronor 

Sverigedemokraterna     8 mandat * 33 375 kronor = 267 000 kronor 

Kristdemokraterna    4 mandat * 33 375 kronor = 133 500 kronor 

Centerpartiet      4 mandat * 33 375 kronor = 133 500 kronor 

Vänsterpartiet     3 mandat * 33 375 kronor = 100 125 kronor 

Liberalerna     3 mandat * 33 375 kronor = 100 125 kronor 

Miljöpartiet      2 mandat * 33 375 kronor = 66 750 kronor 

Grundstöd   10 000 kronor per parti 

Sammanfattning av ärendet 

Kommuner får enligt bestämmelser i kommunallagen (2017:725) KL, 4 kap. 29 §, ge 
ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den 
kommunala demokratin (partistöd). Partistödet i Katrineholms kommun består av dels 
ett grundstöd om 10 000 kronor per parti och år, dels ett mandatbundet stöd, som 
uppgår till 33 375 kronor per mandat och år. 

Enligt kommunens regler för det kommunala partistödet utbetalas inget stöd för 
nästkommande period till den som inte lämnat redovisning och granskningsrapport 
inom angiven tid (4:31 KL). Redovisningen ska lämnas in senast den 30 juni.  

Under 2022 har samtliga partier som erhållit partistöd lämnat redovisning inom utsatt 
tidsperiod. 

I enlighet med reglerna för det kommunala partistödet, behålls partistödet oförändrat 
under det första året efter ett valår. Undantaget de partier som utökat sina mandat. 
Vilket innebär en kostnadsökning med 267 000 kronor jämfört med föregående år.  

Ärendets handlingar  

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-11-08 

Beslutet skickas till: 

Akten



 

 KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340 

Kommunledningsförvaltningen Telefax:   

641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 

 

Tjänsteskrivelse Sida 1 (2) 

Datum 

2022-11-08 
Vår beteckning 

KS/2022:411 - 1.1.4 - 
Partistöd 

Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 

Mottagare: 

 
Vår handläggare 

Axel Stenbeck 
Handläggare telefon 

0150-570 80 
Handläggare e-post 

Axel.Stenbeck@katrineholm.se 

Utbetalning av partistöd 2023 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att utbetala partistöd för 2023 med 
hälften av nedan angivet årsbelopp under vardera januari och juli månader enligt följande: 

Mandatbundet stöd: 

Socialdemokraterna   23 mandat * 33 375 kronor = 767 625 kronor 

Moderaterna      9 mandat * 33 375 kronor = 300 375 kronor 

Sverigedemokraterna     8 mandat * 33 375 kronor = 267 000 kronor 

Kristdemokraterna    4 mandat * 33 375 kronor = 133 500 kronor 

Centerpartiet      4 mandat * 33 375 kronor = 133 500 kronor 

Vänsterpartiet     3 mandat * 33 375 kronor = 100 125 kronor 

Liberalerna     3 mandat * 33 375 kronor = 100 125 kronor 

Miljöpartiet      2 mandat * 33 375 kronor = 66 750 kronor 

Grundstöd   10 000 kronor per parti 

Sammanfattning av ärendet 
Kommuner får enligt bestämmelser i kommunallagen (2017:725) KL, 4 kap. 29 §, ge 
ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den 
kommunala demokratin (partistöd). Partistödet i Katrineholms kommun består av dels ett 
grundstöd om 10 000 kronor per parti och år, dels ett mandatbundet stöd, som uppgår till 
33 375 kronor per mandat och år. 

Enligt kommunens regler för det kommunala partistödet utbetalas inget stöd för 
nästkommande period till den som inte lämnat redovisning och granskningsrapport inom 
angiven tid (4:31 KL). Redovisningen ska lämnas in senast den 30 juni.  

Under 2022 har samtliga partier som erhållit partistöd lämnat redovisning inom utsatt 
tidsperiod. 

I enlighet med reglerna för det kommunala partistödet, behålls partistödet oförändrat 
under det första året efter ett valår. Undantaget de partier som utökat sina mandat. Vilket 
innebär en kostnadsökning med 267 000 kronor jämfört med föregående år.  
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Kommunledningsförvaltningen 
Datum 

2022-11-08 

Vår beteckning 

KS/2022:411 - 1.1.4 - 
Partistöd 

 

 

Axel Stenbeck 
Utredare 

Beslutet skickas till: 

Samtliga partier 

Akten 
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§ 159    KS/2017:544  212 

Detaljplan för Luvsjön etapp 4 -del av fastigheten 
Sjöholm 2:2,  Katrineholms kommun  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättad detaljplan för Luvsjön, etapp 4, del av 
Sjöholm 2:2, Katrineholms kommun. 

Reservation 

Mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Tony Rosendahls (V). Den 
skriftliga reservationen redovisas som bilaga A. 

Särskilt yttrande 

Styrelsen medger att Nicklas Adamsson (MP) får foga ett särskilt yttrande till protokollet. 
Det särskilda yttrande redovisas som bilaga B. 

Sammanfattning av ärendet 

Planförslaget antogs av kommunfullmäktige 18 november 2019 § 175, vilket 
överklagades och upphävdes av Mark- och miljödomstolen 7 april 2020 med 
motiveringen att kommunen inte utrett lokaliseringen för ny bebyggelse tillräckligt med 
hänsyn till bevarande av odlingsmark. Kommunen överklagade domen till Mark- och 
miljööverdomstolen som den 15 oktober 2020 meddelade att kommunen inte fått 
prövningstillstånd. 

Planförslaget kompletterades med en lokaliseringsutredning och ställdes ut på 
granskning.   

Planförslaget som antogs av kommunfullmäktige 14 juni 2021§ 93 överklagades och 
upphävdes av Mark- och miljödomstolen 20 september 2021 med motiveringen att 
frågorna som gäller artskydd inte var tillräckligtutredda. Katrineholms kommun 
överklagade inte detta beslut. 

Planförslaget har kompletterats med en inventering samt artskyddsutredning av vilda 
fågelarter i området. Utredningen kommer fram till att det inte finns risk för förbud 
enligt artskyddsförordningen för någon av de förekommande arterna.  

Detaljplanen möjliggör för bostadsbebyggelse i form av enfamiljs- såväl som 
flerfamiljshus samt en förskola. Marken som planen avser utgörs i dagsläget av 
kommunägd odlings- samt skogsmark. 

Kommunstyrelsens överläggning 

Under kommunstyrelsens överläggning yttra sig Tony Rosendahl (V) och Nicklas 
Adamsson (MP). 



 
Protokollsutdrag 

 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-11-23 2 (2) 

   

Ordförandens sign Justerandes sign 

Förslag och yrkanden 

Tony Rosendahl (V) yrkar avslag. 

Beslutsgång 

Efteravslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning 
som godkänns av kommunstyrelsen. I enlighet med detta ställer han proposition 
förvaltningens förslag till beslut och Tony Rosendahls (V) avslagsyrkande. Han finner att 
styrelsen biträder förvaltningens förslag till beslut. 

Särskilt yttrande 

Nicklas Adamsson (MP) framför till kommunstyrelsen att han önskar bifoga ett särskilt 
yttrande vilket styrelsen medger. 

Ärendets handlingar 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-10-25 

 Bygg- och miljönämndens beslut 2022-10-19 § 92 

 Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-10-05 

 Granskningsutlåtande, antagandehandling 3 

 Planbeskrivning, antagandehandling 3 

 Plankarta, 3 antagandehandling 

Beslutet skickas till: 

Akten 



Bilaga A kommunstyrelsen 2022-11-23 § 159 
 

 

Reservation. Detaljplan för Luvsjön etapp 4 - del av fastigheten Sjöholm 2:2, 
Katrineholms kommun   KS/2017:544 – 212
  

Jag yrkade avslag på den föreslagna detaljplanen då den i alltför hög grad avviker från den 
gällande översiktsplanen och tar i anspråk både åker och skogsmark som är värd att bevara. 
Jag ser inte heller att detaljplanen bidrar till den förtätning av Katrineholm som vi strävar 
efter med de energi och miljövinster det skulle ge.  

Då jag inte fick gehör för mitt yrkande reserverar jag mig mot beslutet. 

Tony Rosendahl (V) Katrineholm 25/11 - 2022



2022-11-23 

Särskilt yttrande KS/2017:544 

Detaljplan för del av fastigheten Sjöholm 2:2, Luvsjön, 
etapp 4 
Vi i Sverige lever idag långt ifrån hållbart. I klartext betyder det att om alla människor på 
Jorden levde som vi gör här skulle vi behöva naturresurser motsvarande fyra jordklot. Det är 
naturligtvis orimligt att fortsätta så. Vi måste drastiskt minska vårt ekologiska avtryck, inte 
minst om vi vill ge framtida generationer möjlighet att leva någotsånär drägliga liv. Det är 
faktiskt vad det handlar om. 

Att bedriva en politik som bortser från detta faktum är inte bara ansvarslöst, utan även oärligt 
eftersom vi idag vet vad som krävs av oss. Vi kommer i ökad utsträckning behöva se över vår 
nuvarande livsföring, förändra ohållbara konsumtionsmönster, omvärdera vårt sätt att resa, 
och inte minst omvärdera vårt sätt att bygga och bo. 

I det senare fallet förespråkar Miljöpartiet i Katrineholms kommun en förändrad syn på 
kommunens samhällsplanering, inte minst vad gäller byggnation av nya bostäder. Istället för 
att ta skogs-, natur- och jordbruksmark i anspråk för exploatering vi vill se en bostadspolitik i 
Katrineholm som i större utsträckning använder mark som redan är tagen i anspråk. 

I linje med detta yrkade vi därför på nytt avslag till ”Detaljplan för del av fastigheten Sjöholm 
2:2, Luvsjön, etapp 4” när ärendet var uppe för avgörande i Bygg- och Miljönämnden i 
enlighet med ovan angivna skäl och i linje med det vi tidigare anfört i ärendet. Eftersom jag 
inte kan yrka i kommunstyrelsen vill jag med detta särskilda yttrande framhålla att jag 
motsätter mig beslutet och återkommer till ärendet när det kommer upp i kommunfullmäktige 
för beslut. 

För Miljöpartiet de gröna i Katrineholms kommun 

Nicklas Adamsson 

Bilaga B kommunstyrelsen 2022-11-23 § 159



 

 KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340 

Kommunledningsförvaltningen Telefax:   

641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 

 

Tjänsteskrivelse Sida 1 (2) 

Datum 

2022-10-25 
Vår beteckning 

KS/2017:544 - 212 Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 
Mottagare: 

Kommunstyrelsen 
Vår handläggare 

Emma Fälth 
Handläggare telefon 

0150 - 570 15 
Handläggare e-post 

emma.falth@katrineholm.se 

Detaljplan för Luvsjön etapp 4 - del av fastigheten 
Sjöholm 2:2, Katrineholms kommun 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta upprättad detaljplan för 
Luvsjön, etapp 4, del av Sjöholm 2:2, Katrineholms kommun. 

Sammanfattning av ärendet 
Planförslaget antogs av kommunfullmäktige 18 november 2019 § 175, vilket överklagades 
och upphävdes av Mark- och miljödomstolen 7 april 2020 med motiveringen att kommunen 
inte utrett lokaliseringen för ny bebyggelse tillräckligt med hänsyn till bevarande av 
odlingsmark. Kommunen överklagade domen till Mark- och miljööverdomstolen som den 
15 oktober 2020 meddelade att kommunen inte fått prövningstillstånd. 

Planförslaget kompletterades med en lokaliseringsutredning och ställdes ut på granskning.   

Planförslaget som antogs av kommunfullmäktige 14 juni 2021§ 93 överklagades och 
upphävdes av Mark- och miljödomstolen 20 september 2021 med motiveringen att 
frågorna som gäller artskydd inte var tillräckligtutredda. Katrineholms kommun 
överklagade inte detta beslut. 

Planförslaget har kompletterats med en inventering samt artskyddsutredning av vilda 
fågelarter i området. Utredningen kommer fram till att det inte finns risk för förbud enligt 
artskyddsförordningen för någon av de förekommande arterna.  

Detaljplanen möjliggör för bostadsbebyggelse i form av enfamiljs- såväl som flerfamiljshus 
samt en förskola. Marken som planen avser utgörs i dagsläget av kommunägd odlings- 
samt skogsmark. 

  



 Tjänsteskrivelse Sida 2 (2) 

Kommunledningsförvaltningen 
Datum 

2022-10-25 

Vår beteckning 

KS/2017:544 - 212 

 

Ärendets handlingar 
 Bygg- och miljönämndens beslut 2022-10-19 § 92 

 Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-10-05 

 Granskningsutlåtande, antagandehandling 3 

 Planbeskrivning, antagandehandling 3 

 Plankarta, 3 antagandehandling 

Emma Fälth 
Utredare 

Beslutet skickas till: 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Akten 
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?; Katrineholm PROTOKOLL

BYGG- ocH utqöruÄuNorru

Datum, plats och tid 2022-10-1 9 00:00:00, KTS-salen, Vita huset, klockan 14.00_1 5.00

Martin Edg6lius (M), Nicklas Adamsson (MP), Katarina Rosenlund-Svensson (S), Börje
Söderström (S), Anna Ringdahl (S), Tommy Eriksson (S), ChristerJohansson (M), Bertil Carlsson
(C), Alexander Forss (KD) och Rickard Hermansson (SD).

Beslutande ersättare LarS GUStaVSSOn (S)

Ersåttäre Carin Garbåge Kylestorp (S), Ann-Christin Sandell (S), Franca Baban (S), Malin Sandqvist (S),

Oscar Dieden (M), Birgitta Carlheim-Gyllensköld (M), Lars Levin (L), Reijo Eriksson (V), Sanna
Cronhielm (MP) och Britt Gustafsson (SD).

Övriga deltagande Nämndsekreterare Rasmus Berglöv, Förvaltningschef Magnus Runesson, Avdelningschef Eva
Frykman, Avdeln i ngschef Erik Bjelm rot, Planarkitekt Wi lliam Rytterström,
BygglovshandläggareJack Härenvall, Byggnadsinspektör Sara Lindberg, Miljöinspektör Sofia
Valeria Barreda, Miljöinspektör Elin Svedling och MiljöinspektörJessica Sundkvist.

Beslutande

Underskrifter

Justeringens plats
och tid

Paragrafer

Ordförande: Marti

Sekreterare: Rasmus

Utsedd justerare: ChristerJohansson (M)

Kom mu nled n i ngsförvaltn i ngen,

88-101

n 2 kl. 08:00-16:00

Datum för anslags nedtagand e 2022-1 1 -1 6Datum för anslags uppsättand e 2022-1O-25

Förvaringsplats av protokollet

Sa m hä I lsbyggnad sförva ltn i n gen

Utdragsbestyrkande



6(24)

fi xatrineholm
Bygg- och miljönämnden

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2022-10-19
sida

BMN 592 PLAN.201 5.10

Godkännande - Detaljplan ftir del av fastigheten
Sjöholm z:z,Luvsjön - etapp 4

Bygg- och miljönämndens beslut
1. Bygg- och miljönämnden godkänner upprättat granskningsutlåtande daterat2022-

1 0-05.
2. Vidare godkänner bygg- och miljönämnden detaljplan för del av fastigheten Sjöholm

2:2, Luvsjön - etapp 4, Katrineholms kommun, samt överlämna förslaget till
kommunfullmäktige för antagande.

Reseruation
Mot beslutet till förmån för det egna yrkandet reserverar sig Nicklas Adamsson (MP).

Skriftlig reservationen redovisas som bilaga A.

Motivering
Samhä llsbyggnadsförvaltningen bedömer att de inkomna syn punkterna u nder
granskningstiden har beaktats i det nya förslaget och att planförslaget kan tas upp för
antagande i kommunfullmåktige.

Sam manfattning av ärendet
Detaljplanen möjliggör för bostadsbebyggelse i form av enfamiljs- såväl som
flerfamiljshus samt en förskola. Marken som planen avser utgörs i dagsläget av
kommunägd odlings- samt skogsmark.

Planförslaget har varit utskickat på samråd till berörda fastighetsägare och myndigheter
under tidsperioden 1 1 november till den 7 december 2017.

Planförslaget var utställt på granskning 28 juni till 23 augusti 2018. Under
granskningstiden inkom 8 yttranden, varav 1 utan erinran. Samtliga yttranden,
förvaltningens kommentarer, vilka ändringar som gjorts i planen efter granskning och de
synpunkter som inte tillgodoses finns sammanfattade i granskningsutlåtandet, daterat 5

september 2019.

Planförslaget antogs av kommunfullmäktige 18 november 2019, överklagades och
upphåvdes av Mark- och miljödomstolen 7 april2020 med motiveringen att kommunen
inte utrett lokaliseringen för ny bebyggelse tillräckligt med hänsyn till bevarande av
odlingsmark. Kommunen överklagade domen till Mark- och miljööverdomstolen, som 15
oktober 2020 meddelade att kommunen inte fått prövningstillstånd.

Planförslaget kompletterades med en lokaliseringsutredning och ställdes ut på
granskning 2 under tidsperioden 18 februari - 1 1 mars 2021. Under granskningstiden

Ordförandens signatur
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fi ratrineholm
Bygg- och miljönämnden

PROTOKOLL

Sammantrådesdatum

2022-10-19
Sida

inom 171rttranden, varav 9 utan erinran. Samtliga yttranden, förvaltningens
kommentarer, vilka ändringar som gjorts i planen efter granskning och de synpunkter
som inte tillgodoses finns sammanfattade i granskningsutlåtande 2, daterat 21 april2O21.

Planförslaget antogs av kommunfullmäktige 14 juni 2021, överklagades och upphävdes av
Mark- och miljödomstolen 20 september 2021 med motiveringen att frågorna som gäller
artskydd inte var tillräckligt utredda. Framförallt då det inte fanns en inventering av vilda
fågelarter i området. Kommunen överklagade inte domen till Mark- och
miljööverdomstolen.

Planförslaget har kompletterats med en inventering samt en artskyddsutredning avvilda
fågelarter i området. Utredningen kommer fram till att det inte finns risk för förbud enligt
artskyddsförordningen för någon av de förekommande arterna. Samtliga yttranden,
förvaltningens kommentarer, vilka ändringar som gjorts i planen efter granskning och de
synpunkter som inte tillgodoses finns sammanfattade i granskningsutlåtande 3, daterat 5

oktober 2022.

Ärendets handlingar
Tjänsteskrivelse 2022-1 0-05
Granskn ingsutlåtande 3 Luvsjön
Planbeskrivning 3 Luvsjön
Plankarta antagande 3-A4-L

Bygg- och miljönämndens överläggning
Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edg6lius (M), planarkitekt William
Rytterström och Nicklas Adamsson (MP).

Förslag och yrkande
Nicklas Adamsson (MP) yrkar på avslag till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Nicklas Adamssons (MP) avslagsyrkande samt
förvaltningens förslag till beslut och finner att nämnden fastställer förvaltningens förslag
till beslut.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten

u//0
Ordförändens signatur



Bilaga A bygg- och miljönämnden 2022-10-19 g 92

miljöportiet de gröno
KÅTRINEHOLM

2022-10-19

Reservation

4. Godkännande - Detaljplan för del av fastigheten
Sjöholm 222, Luvsjöno etapp 4

Vi i Sverige lever idag långt ifrån hållbarl. I klartext betyder det att om alla människor på
Jorden levde som vi gör här skulle vi behöva naturresurser motsvarande fyra jordklot. Def är
naturligwis orimligt att fortsätta så. Vi måste drastiskt minska vårt ekologiska avtryck. inte
minst om vi vill ge framtida generationer möjlighet att leva någotsånär drägliga liv. Det är
faktiskt vad det handlar om.

Att bedriva en politik som bortser från detta faktum är inte bara ansvarslöst, utan även oärligt
eftersom vi idag vet vad som krävs av oss. Vi kommer i ökad utsträckning behöva se över vår
nuvarande livsföring, ftirändra ohållbara konsumtionsmönster, omvärdera vårt sätt att resa,
och inte minst omvärdera vårt sätt att bygga och bo.

I det senare fallet fiirespråkar Miljöpartiet i Katrineholms kommun en fi)rändrad syn på
kommunens samhällsplanering, inte minst vad gäller byggnation av nya bostäder. Istället ftir
att ta skogs-. natur- och jordbruksmark i anspråk ftir exploatering vi vill se en bostadspolitik i
Katrineholm som i större utsträckning använder mark som redan är tagen i anspråk.

I linje med detta yrkar vi därftr på nytt avslag till "Detaljplan ft)r del av fastigheten Sjöholm
2:2, Luvsjön, etapp 4" i enlighet med ovan angivna skäl och i linje med det vi tidigare anftirt i
ärendet. Då mitt avslagsyrkande floll reserverar jag mig mot beslutet.

För Miljöpartiet de gröna i Bygg- och Miljönämnden i Katrineholms kommun

Nicklas Adamsson

/



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

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefax:

641 80 KATRINEHOLM www.katrineholm.se

Tjänsteskrivelse Sida 1 (2)

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Datum

2022-10-05
Vår beteckning

PLAN.2015.10

Mottagare

Bygg- och miljönämnden

Katrineholms kommun

Vår handläggare

William Rytterström
Handläggare telefon

0150-571 82
Handläggare e-post

william.rytterstrom@katrineholm.se

Godkännande - Detaljplan för del av fastigheten Sjöholm 2:2,

Luvsjön - etapp 4

Förvaltningens förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att:

1. godkänna upprättat granskningsutlåtande daterat 2022-10-05

2. godkänna detaljplan för del av fastigheten Sjöholm 2:2, Luvsjön - etapp 4, Katrineholms

kommun, samt överlämna förslaget till kommunfullmäktige för antagande.

Motivering
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att de inkomna synpunkterna under granskningstiden

har beaktats i det nya förslaget och att planförslaget kan tas upp för antagande i

Kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet
Detaljplanen möjliggör för bostadsbebyggelse i form av enfamiljs- såväl som flerfamiljshus samt

en förskola. Marken som planen avser utgörs i dagsläget av kommunägd odlings- samt

skogsmark.

Planförslaget har varit utskickat på samråd till berörda fastighetsägare och myndigheter under

tidsperioden 11 november till den 7 december 2017.

Planförslaget var utställt på granskning 28 juni till 23 augusti 2018. Under granskningstiden

inkom 8 yttranden, varav 1 utan erinran. Samtliga yttranden, förvaltningens kommentarer, vilka

ändringar som gjorts i planen efter granskning och de synpunkter som inte tillgodoses finns

sammanfattade i granskningsutlåtandet, daterat 5 september 2019.

Planförslaget antogs av Kommunfullmäktige 18 november 2019, överklagades och upphävdes av

Mark- och miljödomstolen 7 april 2020 med motiveringen att kommunen inte utrett

lokaliseringen för ny bebyggelse tillräckligt med hänsyn till bevarande av odlingsmark.

Kommunen överklagade domen till Mark- och miljööverdomstolen, som 15 oktober 2020

meddelade att kommunen inte fått prövningstillstånd.

Planförslaget kompletterades med en lokaliseringsutredning och ställdes ut på granskning 2

under tidsperioden 18 februari - 11 mars 2021. Under granskningstiden inom 17 yttranden,

varav 9 utan erinran. Samtliga yttranden, förvaltningens kommentarer, vilka ändringar som



Tjänsteskrivelse Sida 2 (2)

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Datum

2022-10-05 15:32:50
Vår beteckning

PLAN.2015.10

gjorts i planen efter granskning och de synpunkter som inte tillgodoses finns sammanfattade i

granskningsutlåtande 2, daterat 21 april 2021.

Planförslaget antogs av Kommunfullmäktige 14 juni 2021, överklagades och upphävdes av Mark-

och miljödomstolen 20 september 2021 med motiveringen att frågorna som gäller artskydd inte

var tillräckligt utredda. Framförallt då det inte fanns en inventering av vilda fågelarter i området.

Kommunen överklagade inte domen till Mark- och miljööverdomstolen.

Planförslaget har kompletterats med en inventering samt en artskyddsutredning av vilda

fågelarter i området. Utredningen kommer fram till att det inte finns risk för förbud enligt

artskyddsförordningen för någon av de förekommande arterna. Samtliga yttranden,

förvaltningens kommentarer, vilka ändringar som gjorts i planen efter granskning och de

synpunkter som inte tillgodoses finns sammanfattade i granskningsutlåtande 3, daterat 5

oktober 2022.

Ärendets handlingar
Plankarta

Planbeskrivning 3

Granskningsutlåtande 3

William Rytterström

Planarkitekt

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Sakägare enligt sändlista

Akten



 

ANTAGANDEHANDLING  

  Vår beteckning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen   Ärendenr PLAN.2015.10 
   

 

   
Katrineholms kommun  Org.nummer: 212000-0340 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Växel: 0150-57000 www.katrineholm.se 
641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se  
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Granskningsutlåtande 

Detaljplan för del av fastigheten Sjöholm 2:2, Luvsjön - etapp 4 

Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2022-10-05 
___________________________________________________________________________________________________ 

Granskningens upplägg 

Planförslaget har varit utskickat på granskning till berörda fastighetsägare och myndigheter 
under tidsperioden 18 februari till 11 mars 2021. Handlingarna fanns då även tillgängliga på 
Kontaktcenter och på kommunens hemsida. 
 
Plangranskningen annonserades i Katrineholms Kuriren den 18 februari 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 Skanova AB 2021-02-18 

2 Vattenfall Eldistribution AB 2021-02-18 

3 Kommunstyrelsen, Katrineholms kommun 2021-02-18 

4 Lantmäteriet 2021-03-02 

5 Funktionsrättsrådet 2021-03-02 

6 Länsstyrelsen i Södermanlands län 2021-03-02 

7 Sörmlands museum 2021-03-08 

8 Polismyndigheten 2021-03-04 

9 Villaägarna Västra Sörmland 2021-03-11 
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Yttranden med synpunkter 

10. Postnord        2021-02-26 
Framför att postlådor ska samlas vid infarten till området i vid byggande av nya villor, radhus och 
verksamhetsområden. I flerfamiljshus ska man ta emot sin post i en fastighetsbox på entréplan. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Placering av postlådor och -boxar regleras inte i samband med framtagande av denna detaljplan. 
Vänligen framför synpunkten i samband med byggloven för att nå rätt målgrupp. 

11. Privatpersoner som bor nära planområdet    2021-03-09 
Menar att planförslaget som varit ute på granskning 2 hänvisar till samma argument för att 
frångå föreslagen utveckling i översiktsplanen som tidigare planförslag och att synpunkter därför 
i huvudsak är desamma. Påpekar även att kommunen frångår översiktsplanen genom att planera 
dubbelt så många bostäder som översiktsplanen föreslår. 
Följande stycken med innehåll är kopierade direkt från yttrandet: 
 
Kommunens huvudskäl att frångå ÖP30 
Förslag till detaljplan för Luvsjön - etapp 4 anger kommunen följande huvudskäl för att frångå 
översiktsplanen. 
 
1. För att skydda sammanhängande stråk av tätortsnära natur 
Vår kommentar: Kommunen skapar begreppsförvirring genom att använda två definitioner av 
grönt stråk men presenterar inte i sak något argument för varför man genom att ta bort ett grönt 
stråk kan skydda spridningssamband för djur och växter. Det kan tilläggas att i grönplanen har 
inget av områdena markerats som gröna stråk. Det område som nu avses bebyggas anses dock 
utgöra ett svagt grönt samband till skillnad mot området B10. I ÖP 30 anges det område som nu 
avses bebyggas som grönt stråk men inte området B10. 
 
2. För att skydda hotade arter 
Kommunen påstår att det har hittats fler hotade arter i B10-området jämfört med det nuvarande 
planområdet. Det stämmer att det hittades en rödlistad art mer i det initiala planområdet - 
nämligen Backsmörblomman som i rödlistan klassas som livskraftig. Men att göra detta till skäl 
för att byta område att exploatera, får anses som ett mycket svagt skäl. I NVI 2017 påtalas det 
som en brist att inte inventeringar gjorts även under höstperioden, varför vissa kärlväxter och 
markväxande storsvampar inte kunnat inventeras. 
 
3. Blandlövskogen har större värde än blandbarrskogen. 
Vår kommentar: Det är ett påstående som inte har stöd i Naturvårdsinventeringarna, NVI 2016 
och 2017, där båda områden har samma klassificering (förutom att det finns ett område med 
högre klassning i det område som nu avses exploateras). Det finns också ett felaktigt påstående 
om område B10: “För människor är dock blandlövskogen även en enkelt tillgänglig skog och 
passage av grönska in och ut ur Värmbol” (s.3 i Granskningshandling 2). Vår kommentar: Det 
krävs betydande åtgärder för att över huvud taget göra denna framkomlig. I 
Naturvärdesinventeringen, NVI 2016 (sid 5), står det: “De nyligen genomförda skogliga insatserna 
som resulterat i kraftig slybildning och få kvarvarande äldre träd har inverkat negativt på 
områdets naturvärden” (delområde 1, 4 och 5). Den skog som nu avses att exploateras kan 
däremot sägas vara enkelt tillgänglig genom sin lukighet och etablerade stigsystem. 
 
4. Byggrätter i östliga, sydliga och västliga lägen är dessutom möjliga att ange i större 
utsträckning inom det aktuella planområdet jämfört med det Föregående. 
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Vår kommentar: Det är på denna punkt extra överraskande att kommunen överger sin egen 
översiktsplan så snart efter att den antagits. Alla nödvändiga kartunderlag har funnits tillgängliga 
under hela den tid arbete med översiktsplanen pågått och det har varit fullt möjligt att bedöma 
tomtlägenas väderstreck redan när planen antogs. Det går också att sätta frågetecken kring 
påståendet i sig, då det inte alls saknas bygglägen i de önskade väderstrecken i det ursprungliga 
planområdet. Särskilt vad gäller söderlägen finns stor potential i det initiala området utifrån vad 
som kan utläsas av tillgängligt kartmaterial. 
 
Synpunkter på Lokaliseringsutredning Luvsjön etapp 4 
I lokaliseringsutredningen anges delvis en annan anledning till varför ÖP 30 frångås med 
hänvisning till den nya Grönplan kommunen låtit ta fram och som antogs 2018-12-17. I 
Lokaliseringsutredningen står att läsa att skälet för att frångå ÖP 30 är för att skydda 
sammanhängande stråk av tätortsnära natur. Samhällsbyggnadsförvaltningen anger också att 
område B10 är markerat som grönt samband i Grönplanen (sid 7 i Lokaliseringsutredningen). 
 
Det finns en karta från Grönplanen i lokaliseringsutredningen på sidan 7. Den visar gröna stråk 
och gröna samband. De gröna stråken har till stora delar ritats om i förhållande till kartan över 
gröna stråk som fanns med i ÖP 30, och ett grönt stråk har nu försvunnit från det tilltänkta 
planområdet, oklart varför. Både de gröna stråken och de gröna sambanden anges utgöra en mix 
av ekologiska och rekreativa värden vilket gör kartan mycket svårläst. Exempelvis anses det 
skogsområde kommunen vill bebygga utgöra ett svagt grönt samband vilket är förbryllande då 
det ju utgörs av obebyggd skogs- och åkermark. Stora delar av de områden som på kartan anges 
utgöra starkare gröna samband består av förtätad stadsbebyggelse. Det kan givetvis förklaras av 
att områdena anses skilja sig ur rekreativ synpunkt men då måste samtidigt konstateras att 
kartmaterialet inte går att uttyda på något meningsfullt sätt. Tvärtemot vad 
Samhällsbyggnadsförvaltningen påstår är område B10 inte markerat som vare sig grönt stråk 
eller grönt samband i Grönplanen, se sid 7 i Lokaliseringsutredningen. 
 
Miljöhänsyn 
Vi finner det motsägelsefullt att det sammanhängande stråk av tätortsnära natur, som 
kommunen säger sig vill värna om (genom att inte bebygga planområde B10) ändå fortsätter att 
exploateras genom byggprojektet på fastigheten Värmbol 1:61 (B9 i ÖP30). I dagsläget utgörs 
detta område av en blandskog med hög tillgänglighet. Området anges både som grönt stråk och 
grönt samband på ovan nämnda karta. Sammanfattningsvis gör detta att den påstådda 
miljöhänsyn kommunen hänvisar till för att frångå ÖP 30 ter sig mycket godtycklig. 
 
Förtätning 
Under rubriken Förutsättningar och ställningstaganden står följande att läsa: ”I översiktsplanen 
har olika strategier formulerats för staden. De syftar i huvudsak på att förtäta Katrineholm, bidra 
till en mer blandad bebyggelse, erbjuda en attraktiv stadsmiljö samt erbjuda boende för alla. ” 
 
Lokaliseringsutredningen reser dock frågetecken om hur kommunen arbetar med att förtäta 
Katrineholm. På sid 9 klargör Samhällsbyggnadsförvaltningen att området ska rymma 100 nya 
bostäder + förskola och att det måste vara sammanhängande ytor på över 15 hektar för att de 
alls kan komma ifråga som alternativ. Varför alla de nya bostäderna måste lokaliseras på sådant 
sätt framgår inte och ett sådant resonemang bortser från möjligheten till förtätning på flera 
mindre arealer. Konsekvensen blir att ett så stort område måste förläggas längre utanför staden, 
och i detta fall även i strid med översiktsplanen. Varför detta snäva villkorande? Om inte en 
förtätning kan ske genom att bebygga flera mindre delar obebyggd mark så riskerar både  
stadens bebyggelse och dess grönområde/gröna stråk/gröna samband att fragmentiseras 
ytterligare. 
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Utifrån de uppställda villkoren är det inte överraskande att endast Område B verkar vara möjligt 
att exploatera. Detta trots att det inom flera av de undersökta områdena finns lämplig tomtmark 
som sammantaget väl motsvarar kommunens behov. Därigenom finns också en möjlighet att 
undvika att bebygga åkermark eller bryta mot strandskyddet. Det skulle även möjliggöra att 
större sammanhängande skogsområden skulle kunna avsättas för rekreation och friluftsliv. Men 
det har Samhällsbyggnadsförvaltningen alltså valt att bortse från i detta fall. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har redan kommenterat synpunkterna om att översiktsplanen 
frångås i granskningsutlåtandet, daterat 2021-01-20. 
 
Utöver detta ger samhällsbyggnadsförvaltningen följande svar på nya framförda synpunkter: 
 
Kommunens strategiska planer för, och information om området hade blivit tydligare inför 
framtagande av grönplanen än när översiktsplanen togs fram. Grönplanen är en tematisering av 
översiktsplanen och skiljer sig därför oundvikligen delvis från föreslagen utveckling i 
översiktsplanen. Planering bygger alltid på avvägningar mellan olika intressen. Den exploatering 
som sker utanför planområdet sker utifrån avvägningar som varit nödvändiga att göra på aktuell 
plats. 
 
Kommunen bedömer, utifrån tillgängligt underlagsmaterial och egna bedömningar av området, 
att det är högre naturvärden och potential för blandlövskogen söder om planområdet än vad det 
är för skogen inom planområdet. Sumpskogen, som har påtagliga naturvärden, kommer få ett 
starkare skydd genom detaljplanen då den planläggs som naturmark. Sumpskogen och övrig 
mark som bevaras inom planområdet kommer fylla en viktig roll för biologisk mångfald och 
rekreation. 
 
Bostadsbyggande är ett viktigt allmänt intresse och kommunen har ett uttalat mål om att öka 
antalet invånare till 40 000 innan år 2030. För att nå detta mål krävs omfattande nybyggnation av 
bostäder och skolor och det är anledningen till att lokaliseringsutredningen utgår från stora 
sammanhängande ytor. Luvsjö-området är populärt och ligger inom cykelavstånd till 
Katrineholms centrum. Det går inte att få till efterfrågade antal bostäder, framförallt 
utrymmeskrävande villatomter, enbart genom att förtäta i direkt anslutning till befintlig 
bebyggelse. Det pågår flera småskaliga förtätningsprojekt i kommunen, men förtätning behöver 
ske på en stor skala för att nå mål och tillgodose efterfrågan och behov av nya bostäder i 
Luvsjöområdet. 

12. Privatpersoner som bor nära planområdet    2021-03-09 
Privatpersonerna vill överklaga delar av förslaget. 
Följande stycken med innehåll är kopierade direkt från yttrandet: 
 
Vi vänder oss mot planerna att bygga de ca 8 hus markerat med (Nr 1 i bifogad karta) då det 
förstör en värdefull åkermarkskantzon i söderläge. I kantzonen återfinns bl.a. blåsippa, hassel, 
rikligt med enbuskar, ek och utställda halvgrova aspar med framtida naturvärden av 
hålträdskaraktär. De är värdefulla för bl.a. arter som spillkråka, gröngöling, större och mindre 
hackspett, skogsduva och andra hålbyggande arter. Närheten till Luvsjön gör att även knipa kan 
tänkas häcka i aspen när andra hålbyggande arter berett vägen. Även mården nyttjar hålträd. Det 
torde också vara mycket onödigt att bebygga åkern (i nedförsbacke) i direkta gränslandet till 
strandskyddet som fastslagits för Luvsjön (se figur 2 i dokument planbeskrivning, sid 4). I stället 
bör försiktighetsprincipen tillämpas gällande strandskyddet för att undvika onödiga föroreningar 
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i sjön som avverkning och byggnationen kommer innebära. Vi föreslår istället att en kantzon med 
skog sparas längs åkern vilket torde minska föroreningar som leds ner mot sjön genom att vatten 
kan filtreras och tas upp genom trädens rötter. Det skulle också ge en vackrare landskapsbild 
mellan befintligt och tänkt bostadsområde. 
 
Vidare anser vi att detaljplanen bortser från naturvärdet av det berg som ligger mellan åker och 
gångväg i södra delen av område 2. Det har framtida nyckelbiotopskaraktär och är extra 
värdefullt då det ligger i söderläge. Det har också stora rekreationsvärden för oss som redan bor 
på Blåvingevägen och är en naturlig lekplats. Att förstöra kantzonen av åkern genom att slå upp 
hus påverkar också berget med beskuggning, vilket är negativt för naturmiljön där. Berget och 
kantzonen mot åkern är också en huggormsbiotop där de kan ses varje vår. Av förslaget framgår 
inte om man avser spränga bort hela berget eller visa någon form av hänsyn. Hela berget 
och kanten av åkern i anslutning till berget bör ingå i område 1 som naturvärde med skyddsvärd 
karaktär (se figur 8 i dokument planbeskrivning, sid 10). 
 
Vidare är vi bekymrade över figur 11 som påvisar planerna att anlägga en torrdamm i direkt 
anslutning till berget. Det anser vi vara direkt olämpligt med hänsyn till ovan sagda. Det torde 
också påverka alskogens vattensystem, område 1 (se figur 8 i dokument planbeskrivning, sid 10) 
negativt och störa markens naturliga kapillära system i direkt anslutning till alskogen som 
kommunen själva identifierat som ett skyddsvärt område. Planerad torrdamm ligger också i 
direkt anslutning till vattenförande dike som går direkt ut i Luvsjön vilket vi anser vara 
problematisk med tanke på föroreningar. Hur planerna om torrdammens placering påverkar 
grundvattennivån för husen på Blåvingevägen (med jordarten lera) anser vi också vara oklart. 
 
Vi hoppas ni tagit till er våra synpunkter och ändrar förslaget med hänsyn till våra synpunkter. Vi 
vill gärna ha ett möte på plats för att diskutera de punkter vi tagit upp och överklagat. 
 

 

 
 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
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Att en fastighet belägen inom en tätort angränsar till naturmark som inte är detaljplanelagd 
medför alltid en risk att den i framtiden kan få nya grannar. Det vore omöjligt att få till nya 
bostäder i attraktiva lägen om inte förtätning kunde ske i anslutning till befintlig bebyggelse. 
Tomterna närmast sjön kommer sannolikt bli de mest eftertraktade i hela planområdet och bidra 
till att koppla ny bebyggelse mot befintlig vid Blåvingevägen. Lokaliseringen för planerad 
bebyggelse har valts utifrån övergripande lämplighetsbedömningar och med hänsyn till 
framtagna naturvärdesinventeringar. Bebyggande av brynzoner innebär alltid ett bortfall av dess 
naturvärden. Dessa värden har vägts mot det allmänna intresset av ett ökat bostadsbyggande i 
attraktiva lägen. I sammanhanget bedömer kommunen att bevarad naturmark inom 
planområdet kommer inrymma en del naturvärden även efter genomförande av detaljplanen. 
 
Kommunens ambition för byggande inom planområdet är att bevara de naturliga 
höjdförhållandena i så hög grad det är möjligt. Kullar och kraftigt lutande delar av området 
innehåller ofta naturvärdeselement och dessa platser är generellt ofta uppskattade för lek och 
rekreation. Denna mark planläggs som naturmark och blir skyddade som det genom 
detaljplanen. 
 
Dagvatten från planområdet behöver fördröjas och infiltreras. Dammen för att ta hand om 
dagvatten är placerad enligt rekommendationer i framtagen dagvattenutredning. 

13. Trafikverket        2021-03-09 
Framför att det stängsel som plankartan reglerar om för planerad skolfastighet måste placeras 
minst 7 meter från Trafikverkets väg då placeringen inte framgår tydligt i planhandlingarna. 
Trafikverket förutsätter att kommunen säkerställer att gällande riktvärden för trafikbuller 
uppfylls inom skolområdet. 
 
Upplyser att Trafikverket och kommunen har ingått i ett avtal gällande detaljplanens två 
anslutningar till väg 557 sedan den föregående granskningen. Hänvisar till föregående 
granskningsyttrande, daterat 2018 08-23, avseende ytterligare åtgärder som berör väg 557. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Närheten för stängsel till väg 557 regleras inte genom detaljplanen och frågan får hanteras i 
samband med bebyggande av skolfastigheten. Gällande riktvärden för buller ska följas i samband 
med bebyggandet av området. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen hänvisar till sina svar i föregående granskningsutlåtande, daterat 
2021 01-20, med avseende på ytterligare åtgärder som berör väg 557. 

14. Västra Sörmlands Räddningstjänst     2021-03-10 
Anser att följande punkter måste beaktas i förslaget: 
• Ras- och skredrisken i området. 
• Områdena för översvämningsrisk i lokaliseringsutredningen och planbeskrivningen 

överensstämmer ej med varandra. På illustrationsplanen i planbeskrivningen är 
bebyggelse planerad just i det område där översvämningsrisk finns enligt 
lokaliseringsutredningen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Områdena som visar översvämningsrisk skiljer sig delvis mellan planbeskrivningen och 
lokaliseringsutredningen på grund av olika detaljeringsgrad för underlagsmaterialet. 
Översvämningsrisk enligt bilderna i planbeskrivningen har beräknats med hjälp av en detaljerad 
skyfallsanalys, som en del av arbetet med att ta fram dagvattenutredningen. Områdena med 
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översvämningsrisker i Lokaliseringsutredningen är hämtade från Länsstyrelsens 
lågpunktsinventering. Inventeringen ger en bra överblick av var det finns risk för översvämningar 
och är väl lämpad för den geografiska skalan som lokaliseringsutredningen avser. 
Dagvattenutredningen ger en detaljerad bild av vilka översvämningsrisker som finns i 
planområdet. 
 
Lägsta höjd för färdigt golv regleras i plankartan genom planbestämmelserna "b" för de delar av 
bebyggelsen där det behövs med hänsyn till översvämningsrisker, dagvattenhantering och 
självfall för avlopp. Höjderna är hämtade från den förprojektering som tagits fram inom ramen 
för projektet. Följer bebyggelsen planbestämmelserna bedömer Samhällsbyggnadsförvaltningen 
att ny bebyggelse lider liten risk att drabbas av översvämningar. 

15. Service- och tekniknämnden, Katrineholms kommun  2021-03-10 
Sammanfattar tidigare deltagande i ärendet och framför därefter sina synpunkter. 
Följande stycken med innehåll är kopierade direkt från yttrandet: 
 
Föreslagen dagvattenlösning med dikessystem och dammar i de delar av planområdet där 
kommunen kommer att stå ansvarig, är en lösning som behöver finansieras och kvalitetssäkras. 
För service- och tekniknämnden innebär det ett utökat drift- och underhållsansvar vilket kräver 
mer av omvärldsbevakning och kompetenshöjande insatser. Detta kräver i sin tur motsvarande 
ekonomiska resurser. 
 
Vid planering av lekplats och lekområde förespråkar service- och tekniknämnden en samordning 
med den planerade förskolebyggnationen inom området för att nyttja kommunens resurser på 
bästa sätt. Det bör också säkerställas att ev. byggnation av lekplats harmonierar med 
intentionerna i den strategi för lekplatser och utomhusgym som är under framtagande. 
Tillkommande skötsel och underhåll av lekplats och grönytor medför ökade kostnader för 
service- och tekniknämnden, vilket behöver beaktas i kommande budgetprocesser. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Planförslaget har tagits fram enligt principen att dagvatten ska omhändertas lokalt inom varje 
fastighet och att öppna dagvattenlösningar ska väljas där det är möjligt. Detta i enlighet med 
gällande handlingsplan för dagvatten. För vissa fastigheter inom planområdet är det sådana 
markförhållanden att det inte går att omhänderta dagvatten lokalt. För dessa fastigheter kommer 
Sörmland vatten att bilda verksamhetsområde. Öppna dagvattenlösningar som tjänar gator och 
annan allmän mark ska bekostas av kommunen, enligt gällande riktlinjer och överenskommelse 
med Sörmland vatten och avfall AB. Oklarheter kring budget och ansvar för öppna 
dagvattenlösningar behöver diskuteras på en högre nivå än i det enskilda detaljplaneärendet för 
att få effekt. 
 
Planförslaget medför inte att en lekplats måste iordningställas fristående i området och frågan 
kan med fördel hanteras efter eller parallellt med planarbetet. 

16. Sörmland Vatten och Avfall AB     2021-03-11 
Framför följande synpunkter med avseende på vatten och avlopp (VA) samt renhållning: 
 
VA 
S.12, Teknisk försörjning: 
Ändra meningen i första stycket: 
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Kapacitet finns i ledningssystemet och pumpstationer för att ansluta de nya bostäderna till 
"Kapacitet finns i dagsläget i ledningssystemet och pumpstationer för att ansluta de nya 
bostäderna." 
 
S.19, Avtal: 
Ändra första stycket till "Ett genomförandeavtal kommer att upprättas mellan Katrineholm 
Vatten- och Avfall AB och Katrineholms kommun gällande fördelning av kostnader för vatten- och 
avlopp". En utökning av verksamhetsområdet hanteras inte i genomförandeavtalet. 
 
Plankarta: 
Fastighet b8 lägsta nivå för färdigt golv saknas i plankarta. 
 
Renhållning 
Remiss 101628 (Luvsjön etapp 4) - Sörmland Vatten anser att kommunen bör planera för en AVS 
(återvinningsstation inom Luvsjöområdet. Detta då AVSen vid gamla Lyktan försvunnit och 
närmsta AVSen för boende inom området blir vid ICA Speceritjänst. Om vi ska klara av att öka 
utsorteringen av förpackningar och göra det lätt för kommuninvånarna att göra rätt så borde 
planering av en nyetablerad AVS finns med inom Luvsjöområdet. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Planhandlingarna uppdateras utifrån framförda synpunkter om teknisk försörjning, avtal och 
plankarta. 
 
Kommunen kommer inte lägga till ett specifikt område för en återvinningsstation inom 
planområdet. Detta då synpunkten inkommit för sent i arbetet med detaljplanen och inte är 
förankrad i projektgruppen. 

17. Sjöholm-Krämbols samfällighetsförening    2021-03-09 
Anser att den del av planområdet som ligger väster om väg 577 ska undantas från antagande. 
Följande stycken med innehåll är kopierade direkt från yttrandet: 
 
Motivering 
Planförslaget beskriver 2 delområden och yttrandet berör i huvudsak det södra området som 
gränsar mot Lillsjön. 
 
I kommunens översiktsplan "del staden" som antogs den 17 november 2014 finns angivet ett 
utbyggnadsområde B10 för bostäder. I detta område öster om väg 557 ingår åkermark som i 
norr gränsar mot Blåvingevägen. Denna åkermark har inte brukats de senaste åren. I 
Blåvingevägen torde finnas tillgång till vatten- och avloppsledningar och annan infrastruktur för 
anslutning av tillkommande bostäder som nu föreslås byggs på västra sidan om väg 557. 
Dessutom kan en lokalgata anslutas till Blåvingevägen som ger en säkrare anslutning än en ny 
utfart på väg 557. 
 
I planförslaget finns ingen genomarbetad analys och motivering varför inte detta område som 
gränsar mot Blåvingevägen i första hand exploateras. Detta område är ju redan utpekat i 
översiktsplanen. 
 
Invändningar mot exploatering av södra delen etapp 4. 
1. Bebyggelsen kommer under april-september med ökat antal människor som rör sig vid 

Lillsjön att störa fågellivet. I sjön häckar kanadagäss, grågäss, gräsand, knipa, fiskmås och 
skäggdopping. I vassarna häckar sävsparv, sävsångare, rörsångare och vissa år 
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kärrsångare. Fram till 2015 häckade brun kärrhök i det norra vassområdet som gränsar 
mot planområdet. 2018 iakttogs ett par tranor med 2 ungar ca 10 dagar gamla vid 
Lillsjöns norra strand där de troligen häckat. 

2. I norra delen av planområdet som i väster gränsar mot den enskilda väg som förvaltas av 
Sjöholm-Krämbols samfällighetsförening finns ett skyddsvärt område för den ovanliga 
skogsklockan, som är en rödlistad art, hotkategori (NT). Den växer i bakslänten av diket 
och in på marken som i planbeskrivningen kallas "hassellund". Detta område måste 
skyddas. 

3. Som tidigare beskrivits är en ny utfart på väg 557 olämplig. 
4. Åkermarken som enligt planförslaget skall exploateras ligger sedan 3 år obrukad men kan 

lätt tas i bruk igen. Övrig brukad jordbruksmark i Krämbol ligger nära och brukas av 
samma arrendator. Denna del av planområdet har en vacker vy mot Lillsjöområdet. 
Denna vy kommer att trasas sönder om bostäder med upp till 8 meters nockhöjd byggs. 

 
Sammanfattning 
Kommunen har i detaljplanen inte gjort en godtagbar analys som motiverar att ingen bebyggelse 
placeras på södra sidan om Blåvingevägen. I tidigare översiktsplan var detta område utpekat för 
bostäder. Naturvärdesutredningen som redovisats ger bara en översiktlig bedömning av 
naturvärdena runt Lillsjön. Ingen noggrann analys redovisar det intrång på fågellivet som 
exploatering av åkermarken väster om väg 557 medför. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har redan bemött synpunkten om att åkermark tas i anspråk för 
planerade bostäder. Se yttrande till Mark- och miljödomstolen, daterat 2020-02-20. 
 
Utöver vad som framgår i yttrandet till Mark- och miljödomstolen hänvisar förvaltningen till 
lokaliseringsutredningen, daterad 2021-01-20 med avseende på vald lokalisering för planerad 
bebyggelse. Den södra delen av planområdet är i enlighet med föreslagen utveckling i gällande 
översiktsplan. Se svar till yttrande nummer 9 med avseende på synpunkten om att 
översiktsplanen frångås. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det är lämpligt att ordna nya utfarter till väg 557 i 
enlighet med planförslaget. Motivering finns i svar till Trafikverket i detta dokument samt i det 
föregående granskningsutlåtandet, daterad 2019-09-05. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har redan bemött synpunkten om att hassellunden behöver 
skyddas. Se yttrande till Mark- och miljödomstolen, daterat 2020-02-20. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram en artskyddsutredning avseende fågel. I den 
bedöms det inte finnas risk för förbud enligt artskyddsförordningen för någon av de 
förekommande arterna. Ett utvecklat resonemang kring fågellivet är tillagda till handlingarna. 
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Ej tillgodosedda synpunkter från samråd och granskning 

Synpunkter gällande att detaljplanen frångår Översiktsplanen. 
 
Synpunkt om att planerad bebyggelse i den södra delen av planområdet skymmer utsikten mot 
Lillsjön, för boende vid Blåvingevägen. 
 
Synpunkt om att den södra delen av planområdet inte borde byggas. 
 
Synpunkt om att planerad bebyggelse närmast Luvsjön inte ska byggas. 
 
Önskemål om att orda en återvinningsstation inom planområdet. 

Ändringar i förslaget 

Inga ändringar utöver de som listas nedan. 

Planbeskrivning 

Texten har anpassats utifrån förslag på förtydligade från Sörmland Vatten och Avfall AB. 

Plankarta 

Bestämmelser om lägsta tillåtna höjd för färdigt golv som saknades läggs till. 
 
 
 
I övrigt görs redaktionella ändringar och förtydliganden. 
 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Katrineholm 2022-10-05 
 
 
Jonatan Faijersson     William Rytterström 
Planarkitekt      Avdelningschef 
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Planbeskrivning 
 

 
 

Detaljplan för del av fastigheten Sjöholm 2:2, Luvsjön - 
etapp 4 

Fastigheten Sjöholm 2:2 
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Handlingar 

• Plankarta i skala 1:2000 (A1) med planbestämmelser 
• Planbeskrivning (detta dokument) 
• Illustrationsplan 
• Behovsbedömning 
• Fastighetsförteckning 

Underlag till detaljplan 

• Naturvärdesinventering Luvsjöområdet – norr om Blåvingevägen Adoxa Naturvård, 2017-
06-01. 

• Naturvärdesinventering Luvsjöområdet, Adoxa Naturvård, 2016-06-02. 
• Skyfallsmodell och dagvattenutredning Luvsjön, Ramboll Sverige AB, 2018-05-24 
• Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2, Societas Archaeologica Upsaliensis, 2018 
• Arkeologisk förundersökning, Societas Archaeologica Upsaliensis, 2018 
• Lokaliseringsutredning, Katrineholms kommun, 2021-01-20 
• Artskyddsutredning avseende fågel, Luvsjön, Sweco Sverige AB, 2022-09-16 

Syfte 
Detaljplanen syftar till att skapa möjlighet för ett antal nya villatomter samt radhus och 
flerbostadshus i upp till två våningar vid Luvsjön. I detaljplanens norra del skapas även en 
förskoletomt för fyra till fem avdelningar. Mot bakgrund av en ökad efterfrågan på villatomter i 
Katrineholm finns det ett behov av att tillgängliggöra mer mark för bostadsetablering. 

Plandata 

Läge och areal 
Planområdet är beläget cirka 4 km från Katrineholms centrum, väster om Värmbol och strax 
söder om riksväg 52. Området omfattar cirka 18 hektar och är idag obebyggt. Planområdets 
lokalisering i naturmark innebär att boende får närhet till grönområden av god kvalitet i 
anslutning till sin bostad samt möjlighet till rekreation, friluftsaktiviteter och naturupplevelser. 

Markägoförhållanden 
Marken inom planområdet ägs av Katrineholms kommun. 

 
Figur 1.Översiktsbild som visar planområdets läge i staden. 
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Tidigare ställningstaganden 
Planarbetet påbörjades efter den 2 maj 2011, därmed följer detaljplanen den nya Plan- och 
bygglagen 2010:900 med de ändringar som trädde i kraft 2 januari 2015. 

Kommunala beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutade den 9 september 2015 att Samhällsbyggnadsförvaltningen 
ges i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för Luvsjön – etapp 4, del av fastigheten Sjöholm 2:2, 
Katrineholms kommun, i syfte att möjliggöra byggnation av enbostadshus. 

Översiktsplan 
Utveckling enligt planförslaget i den norra delen av planområdet går emot intentionerna för 
utveckling enligt "Översiktsplan 2030 - del staden". Detta eftersom cirka 50 bostäder och förskola 
planeras på mark som enligt översiktsplanen är utpekat som "grönyta där enstaka bebyggelse 
kan förekomma". Bebyggelse av flerfamiljshus i den södra delen av planområdet föreslås dock i 
enlighet med översiktsplanen. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att ett avsteg från 
intentionerna i översiktsplanen är nödvändigt i detta sammanhang. 
 
I ett tidigare skede av arbetet med detaljplanen undersöktes möjligheterna att bebygga mark 
som pekats ut för bostadsbyggande i översiktsplanen. Delar av planområdet ändrades emellertid 
till att bli på mark som Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer som mer lämpligt för 
bostadsbebyggelse. En av anledningarna att bebyggelse föreslås enligt planförslaget och inte helt 
i enlighet med översiktsplanen är för att bevara blandlövskogen i riktning in mot Värmbol. I 
översiktsplanen är denna blandlövskog utpekat som ett utvecklingsområde för bostäder. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att området är av vikt som en förbindelse in och ut ur 
Värmbol. Bedömningen har gjorts efter mer detaljerade undersökningar än vad som var möjligt i 
samband med framtagandet av översiktsplanen. Denna förbindelse fungerar som ett 
spridningssamband för djur och växter. 
 
För människor är dock blandlövskogen även en enkelt tillgänglig skog och passage av grönska in 
och ut ur Värmbol. Naturvärdesinventeringar som tagits fram visar att både det tidigare och det 
nu valda planområdet till stor del utgörs av skog som innehåller påtagliga naturvärden. Den del 
av planområdet som utgått har gjort det på grund av den stora andelen ädellövträd i området 
och att fler hotade arter har påträffats inom det jämfört med det valda området. Byggrätter i 
östliga, sydliga och västliga sluttningar är dessutom möjligt att medge i större utsträckning inom 
det aktuella planområdet jämfört med det föregående. 

Lokaliseringsutredning 
Under arbetet med att ta fram en ny detaljplan har en lokaliseringsutredning tagits fram som 
hjälp för att hitta och utvärdera vilken som är den mest lämpliga lokaliseringen för ny bebyggelse 
i stadsdelen. Lokaliseringsutredningen presenterar alternativa lokaliseringar motsvarande det 
denna detaljplan gör möjligt. Alternativa lokaliseringar utvärderas övergripande med hänsyn till 
hur stor del den är på jordbruksmark respektive skogsmark, strandskyddad mark, 
markförhållanden samt närhet till befintliga vägar och vatten- och avloppsnät. 

Riksintresse 
Planområdet berör inga riksintressen. 

Detaljplan 
Området är inte tidigare detaljplanelagt. 
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Strandskydd 
Planområdet omfattas av strandskyddsbestämmelserna och strandskydd råder inom 100 meter 
från Lillsjön och Luvsjön. Vid exploatering i sådana områden ska naturvärden samt allmänhetens 
friluftsliv beaktas enligt 7 kap. 13 § Miljöbalken (MB). Lillsjön, som är en del av sjön Viren, ligger 
sydväst om planområdet och kvarteren inom detaljplanen har avgränsats för att ligga utanför 
strandskyddszonen på 100 meter från Lillsjön. 
 
Luvsjön ligger sydost om planområdet. Fem villatomter samt en gång- och cykelväg berör 
strandskyddszonen och strandskyddsbestämmelserna kommer att upphävas inom detta 
område. Strandskyddet upphävs i enlighet med 7 kap. 18 c § punkt 5 MB. Marken behöver tas i 
anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför 
området. Hänsyn är taget till djur- och växtlivet runt sjön och ett respektavstånd hålls fritt på ca 
70 meter till sjön. 
 
Marken består i dag av ängsmark och genomförd naturvärdesinventering visar att det är låga 
naturvärden på det exploateringsområde som berörs av strandskyddsbestämmelser. 
Utformningen av bostadsområdet bygger vidare på den utbyggnad som skett runt Luvsjön 
tidigare, vilket skapar en naturlig anslutning till Luvsjön etapp 3 vid Blåvingevägen. För att skapa 
en gräns mellan villatomterna och Luvsjön kommer en gång- och cykelväg att byggas ut för att 
förbättra för det rörliga friluftslivet. Med denna exploatering kommer ett sammanhängande 
gång- och cykelnät runt Luvsjön vara utbyggt. 
 

 
Figur 2. Strandskydd runt Luvsjön syns som streckad linje. I bilden syns villaområdena Luvsjön etapp 2 och 3 som 
redan är detaljplanelagda. 

Behovsbedömning av planens miljöpåverkan 
En behovsbedömning är gjord enligt checklista. Planens genomförande anses inte innebära 
någon betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med mark, vatten eller andra 
resurser. Således kommer ingen miljökonsekvensbeskrivning enl. 6 kap. 11 § MB att skapas. 
Denna bedömning grundas på att stora negativa konsekvenser av planförslaget på miljön ej 
kunnat påträffats. Behovsbedömningen har varit sänd för samråd med Länsstyrelsen som delar 
kommunens uppfattning. 
 
Förutom de i behovsbedömningen redan identifierade aspekterna vill Länsstyrelsen i sitt 
yttrande, daterat 1 juni 2017, framföra följande inför det fortsatta planarbetet. 
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Hälsa eller säkerhet – Buller 
Beräkning av omgivningsbuller bör redovisas i planhandlingarna. 
 
Strandskydd 
Särskilt skäl för upphävande av strandskydd ska redovisas. 
 
Miljökvalitetsnormer – Vatten 
Dagvatten och avlopp ska hanteras med försiktighet. 
 
Klimatanpassning 
Hänsyn bör tas till framtida klimatförändringar. 
 
Naturmiljö 
Det bör göras en naturvärdesinventering i den skog som ingår i planområdet. 
 
Fornlämningar 
Länsstyrelsen avser att fatta beslut om en arkeologisk utredning enligt 2 kap 11 § kulturmiljölagen för 
att klargöra förekomst av forn- och kulturlämningar inom planområdet. 
 
Värdefull jordbruksmark 
En avvägning bör göras mellan värdet att behålla jordbruksmarken och exploatering. 

Förenlighet med översiktsplanen och Miljöbalken 
Planförslaget strider till vissa delar mot Översiktsplan 2030 Katrineholms kommun – del staden. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det är lämpligt att pröva bebyggelse inom 
planområdet, i strid mot gällande översiktsplan. Detta för att bevara de naturvärden som 
påträffats inom delar av planområdet som utgått. Föreliggande detaljplan innebär att skogs- och 
jordbruksmark används till nya bostäder. Med hänsyn till planområdets geografiska lokalisering 
är det möjligt att erbjuda boende tillgång till attraktiva grönområden i direkt anslutning till 
bostäderna. Planen innebär en omfattande bostadsutveckling och är ett led i Katrineholms 
kommuns arbete om att möjliggöra för cirka 4000 nya bostäder till år 2030. 
 
En behovsbedömning är framtagen. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att 
föreliggande detaljplan inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 
Detaljplanen bedöms vara förenlig med Miljöbalkens grundläggande bestämmelser för 
hushållning med mark- och vattenområden. Miljökvalitetsnormer bedöms inte överskridas inom 
planområdet. 

Förutsättningar och förändringar 

Kulturmiljö 
Arkeologi 
I den södra delen av planområdet finns en bro som klassas som övrig kulturhistorisk lämning, 
RAÄ Östra Vingåker 124. Bron ligger under nuvarande cykelväg som går från Sjöholms gamla 
skola och bedöms inte påverkas av detaljplaneförslaget. Omgivande områden norr och nordöst 
om planområdet omfattar en rad kända fornlämningar, i synnerhet boplatser från stenåldern, 
och det finns risk för att oupptäckta lämningar ligger inom planområdet. Länsstyrelsen har fattat 
beslut om en arkeologisk utredning enligt 2 kap 11 § kulturmiljölagen för att klargöra förekomst 
av forn- och kulturlämningar inom planområdet. Arbetet med den arkeologiska 
förundersökningen har pågått parallellt med detaljplaneprocessen och har inte påträffat några 
betydande fornlämningar. 
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Befintlig bebyggelse 
Planområdet är obebyggt. Direkt väster om planområdet ligger Sjöholms gamla skola som är 
uppstyckad i två bostadsfastigheter och en näringsfastighet. Söder om planområdet pågår en 
utbyggnad med villor utmed Blåvingevägen inom det planlagda området Luvsjön – etapp 3. På en 
höjd söder om Luvsjön kan ytterligare villaområden ses från planområdet. 

Ny bebyggelse 
Planområdet består av två områden som är åtskilda från varandra av den redan planlagda 
villabebyggelsen vid Blåvingevägen och Väg 557. Området ska ge förutsättningar för olika typer 
av bostäder från villor till radhus eller lägenheter. Tanken med detta är att skapa ett blandat 
bostadsområde där människor med olika ekonomiska förutsättningar och i olika stadier i livet 
kan bo. 
 
Genom naturmark och prickmark skapas en byggnadsfri zon på tio meter mot vägområdet för 
Väg 557. Därefter är det fem meter till vägbanan. Totalt placeras därmed nya byggnader ca 15 
meter från Väg 557 som säkerhetszon. 
 
Området i norr består av ca 30 villatomter på ca 850 – 1800 m2. Tomtstorlekarna varierar lite 
utifrån topografi och områdesdisposition. I den norra delen av planområdet är minsta tillåtna 
fastighetsyta reglerad till 1800 m2 för en begränsad del av planområdet. Syftet med regleringen 
är att det ska finnas tillräckligt mycket mark för att kunna infiltrera fastighetens dagvatten lokalt. 
Framtagen geoteknisk utredning konstaterar att just den marken har något sämre 
genomsläpplighet än övrig mark. Det skapas för denna del av planområdet inte något 
verksamhetsområde för dagvatten då det går att infiltrera lokalt genom bestämmelsen om 
minsta fastighetsstorlek. Sammanlagd byggrätt på varje fastighet är 250 m2. 
 
Verksamhetsområdet för dagvatten ska utökas för delar av planområdet. Avsnittet ”Teknisk 
försörjning” anger ytterligare detaljer kring verksamhetsområdet. 
 
Mitt i det norra området finns ett kvarter där möjlighet ges att bygga radhus, parhus eller 
lägenheter i två plan. För att skapa en flexibel byggrätt regleras exploateringsgraden till 50% per 
fastighet. 
 
Illustrationsplanen visar ett exempel på utformning med 14 bostäder i kedjehus och 12 bostäder 
i flerfamiljshus. 
 
Vid infarten till det norra området föreslås en tomt för en ny förskola på fyra eller fem 
avdelningar. 
 
Inom det södra delområdet placeras två kvarter runt en central park som används för 
dagvattenhantering. I området tillåts lägenheter eller radhus. Byggnader är tänkt att vara i två 
våningar och gemensamma parkeringar ordnas inne på tomtmarken. Detaljplanen reglerar även 
här exploateringsgraden till 50% per fastighet. Illustrationsplanen visar på en utformning med 42 
bostadslägenheter. 
 
Totalt inom planområdet ges möjlighet till cirka 90 nya bostäder i form av villor, rad/kedjehus och 
lägenheter samt en förskola. 
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Figur 4. Illustration över planförslaget, Carlstedt Arkitekter AB  
 
Placering 
Planområdet kommer att byggas ut under relativt lång tid. Vissa tomter kommer att säljas 
styckevis till privatpersoner för uppförande av villor. Andra tomter och fastigheter kommer 
troligtvis att säljas till byggbolag för uppförande av villor, radhus eller lägenheter. Utifrån denna 
förutsättning är detaljplanen relativt flexibelt utformad och inga särskilda bestämmelser finns 
gällande placering. Kommunen ser dock positivt på placering av byggnader som gynnar 
uppförande av solceller och hänsyn bör även tas till terrängen för att undvika stora uppfyllnader. 
 
Höjd 
För villaområdet regleras byggnadshöjden till 6 meter och nockhöjd till 8,5 meter. Bestämmelsen 
gällande byggnadshöjd säkerställer att fasader upplevs som trivsamma och inte dominerar 
omgivningen allt för mycket. Bestämmelsen gällande nockhöjd säkerställer att byggnader inte 
blir allt för höga så att skuggpåverkan på grannfastigheter inte blir störande. Tillsammans ger 
reglering av byggnadshöjd och nockhöjd en viss flexibilitet gällande våningsantal och takvinklar 
men även en förutsägbarhet gällande hur stort hus grannen får uppföra på sin fastighet. 
 
För det södra området och för lägenhetskvarteret i norra området reglerar detaljplanen endast 
nockhöjden till 8,5 meter vilket ger möjlighet till lägenhetshus i två våningar. För skoltomten 
regleras nockhöjden till 10 meter, vilket innebär att en skol- eller förskolebyggnad i två våningar 
kan uppföras. 
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Utformning 
Stora markuppfyllnader ska minimeras och höga stödmurar bör undvikas. På de mest kuperade 
tomterna ser kommunen gärna att villor med suterrängvåning uppförs. 

Mark och vegetation 
Planområdet består av jordbruksmark i den södra delen och det norra området består mestadels 
av skogsmark av varierande ålder. I området finns flera höjder med berghällar. Tvärs genom 
området finns en upplyst gång- och cykelväg som sträcker sig från Sjöholms gamla skola ner mot 
Blåvingevägen och Värmbol. Området närmast Luvsjön består av ängsmark. 
 
Enligt Miljöbalkens 3 kap 4§ är jord- och skogsbruk av nationell betydelse. Brukningsvärd 
jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att 
tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän 
synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Skogsmark som har 
betydelse för skogsnäringen skall så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan 
försvåra ett rationellt skogsbruk. 
 
Den jordbruksmark som tas i anspråk har i ”Översiktsplan 2030 - del staden” pekats ut som 
utvecklingsområde för bostäder. En ändamålsenlig utbyggnad av Katrineholm med nya bostäder 
får anses vara ett väsentligt samhällsintresse som i detta fall väger tyngre än fortsatt jordbruk. 
Framtagen lokaliseringsutredning utreder alternativa lokaliseringar för planerad bebyggelse, 
bland annat med hänsyn till bevarande av brukningsvärd jordbruksmark. Avvägningar mellan 
bevarande av jordbruksmark och andra viktiga aspekter att beakta vid planering görs 
övergripande i lokaliseringsutredningen. 
 

 
Figur 5. Jordbruksmarken i södra området sett från Blåvingevägen. 
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Figur 6. Befintlig cykelväg genom skogen.  Figur 7. Berget i öster som planläggs som natur. 

Naturvärden 
En naturvärdesinventering har genomförts för detaljplaneområdets södra delområde i maj 2016 
och en har gjorts för det norra delområdet i maj 2017. Sammanfattningsvis bedöms det södra 
delområdet ha ett lågt naturvärde då det består av brukad åker. Norr om åkern finns en 
hassellund med ung hassel och många ädellövträd med ”påtagligt naturvärde”, Figur 9. 
 
Det norra delområdet, barrblandskogen, bedöms sammanfattningsvis ha ”påtagligt naturvärde” 
på grund av förekomsten av viktiga strukturer som luckighet, olikåldrande bestånd, block, lodytor 
m.m. Antalet naturvårdsarter är begränsat i barrblandskogen (nr 2) men tämligen stort i 
klibbalskogen (nr 1) som bedöms ha ”högt naturvärde”, se Figur 8. Åkerholmen (nr 3) i sydost 
utanför planområdet hyser lundartade förhållanden och bedöms ha höga naturvärden. Närmast 
landsvägen finns ett större inslag av täta bestånd med planterad gran (nr 5) vilket drar ner 
naturvärdet för denna del till ”visst naturvärde”. 
 
Lågt naturvärde återfinns i inventeringsområdets vallåker (nr 4) som helt saknar naturvårdsarter 
och värdeelement. 
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Figur 8. Norra delområdet, (Naturvärdesinventering Luvsjöområdet – norr om Blåvingevägen Adoxa Naturvård, 
2017-06-01). 
 

 
Figur 9. Södra delområdet, (Naturvärdesinventering Luvsjöområdet, Adoxa Naturvård, 2016-06-02). 

Planförslaget 
Vid dispositionen av området har hänsyn tagits till de stora natur- och rekreationsvärdena som 
framkommer utifrån inventeringen. Bostäderna i norra området har placerats med ett 
respektavstånd till den befintliga våtmarken med sitt höga naturvärde. För att förstärka 
naturvärdena kan våtmarken användas för omhändertagande av dagvatten. 
De tydliga berghällarna har lämnats som naturmark och grönsläpp finns genom kvarteren för att 
skapa ett naturnära boende där de boende enkelt tar sig ut i naturen. Norr om kedjehusen 
placeras områdets gemensamma naturlek där det finns ett stort flyttblock och en liten bergknalle 
med höga naturvärden. 

Fågel 
En artskyddsutredning avseende fågel har tagits fram. Under april – september 2022 har Sweco 
inventerat fåglar i området samt tagit fram en artskyddsutredning. Detta för att säkerhetsställa 
att det inte finns risk för något förbud av exploatering enligt artskyddsförordningen. 
Undersökningsområdet har avgränsats till följande område (bild på nästa sida). 
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Figur 10. Avgränsning för undersökningsområdet (Artskyddsutredning avseende fågel, Luvsjön, Sweco Sverige AB, 
2022-09-16). 
 
Information kring förekomst av arter kommer från fågelinventeringen som utfördes april – 
september 2022 samt från artdatabanken. Endast fågelarter som har blivit registrerade i 
artdatabanken mellan 2002–2022 har tagits med. Totalt kunde 130 olika arter noteras. Av dessa 
bedömdes 3 arter vara tillfälliga gäster, 3 arter vara införda/främmande och 73 arter som inte 
uppfyller prioriteringskriterierna enligt naturvårdsverket. 
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Figur 11. Prioritering av artskyddsarbetet (Artskyddsutredning avseende fågel, Luvsjön, Sweco Sverige AB, 2022-09-
16). 
 
Av de 51 arter som hanteras vidare så bedöms 47 av dem inte påverkas på ett betydande sätt. 
Det fanns då fyra arter kvar som inte har fått en bedömning, dessa var: Grönfinken, 
Grönsångaren, Stjärtmesen samt Talltitan. Det fanns en viss risk för negativ påverkan på dessa 
fyra arter. Därför utreddes de vidare i artskyddsutredningen. Det artskyddsutredningen kom 
fram till angående de fyra arterna, grönfink, grönsångare, stjärtmes samt talltita var att de inte 
skulle påverkas negativt av exploateringen då de antingen befann sig inom områden där naturen 
bevaras eller att de kunde hitta naturmark inom planområdet som lämpade sig till häckning. 
 
Sammanfattningsvis så har 130 arter identifierats inom området. De 51 arter som inte uppfyllde 
prioriteringskriterierna enligt naturvårdsverket har alla utretts vidare inom 
artskyddsutredningen. Där bedöms det att ingen risk för förbud enligt artskyddsförordningen 
finns för de förekommande arterna. Området ligger redan idag i nära anslutning till liknande 
bebyggelse så en ökad aktivitet inom området bedöms inte heller vara av betydande karaktär för 
någon art. 

Friytor och friluftsliv 
Lekplats och goda möjligheter till utevistelse finns inom planområdet och i omgivningen. Runt 
planområdet finns mycket goda förutsättningar för friluftsliv och idrottsaktiviteter. Direkt väster 
om planområdet ligger ett populärt friluftsområde med många vandringsleder och med 
Krämbolsstugan. I stadsdelen Värmbol ca 1 km öster om planområdet finns Värmbols 
idrottsplats med fotbollsplaner och intill Nyhemsskolan finns idrottshall. 

Service 
Närmaste F-6 skola är Nyhemsskolan som ligger i stadsdelen Nyhem ungefär 2 km från 
detaljplaneområdet. Närmaste förskola är Sörgårdens förskola som ligger cirka 2 km från 
detaljplaneområdet. Skolan för årskurserna 7 - 9 och gymnasieskola finns i centrala Katrineholm. 
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Inom planområdets norra del tillåts även uppförande av förskola. Uppskattningsvis kan en 
förskola med fyra eller fem avdelningar uppföras inom området. Närmaste livsmedelsaffär finns i 
korsningen Värmbolsvägen – Vingåkersvägen cirka 2 km från planområdet. 

Gator och trafik 
Planområdet har justerats så att vägområdet för väg 557 inte ingår i detaljplanen. Planområdet 
trafikeras via väg 557. Vägen har i dag en skyltad hastighet på 70km/h. En översyn av högsta 
tillåtna hastigheter på väg 557 bör göras i samband med att planområdet bebyggs. 
 
Från planerad bebyggelse är det en byggnadsfri zon på tio meter till väg 557:s vägområde. 
Därefter är det fem meter till vägbanan. Därmed tillåts nya byggnader placeras som närmast ca 
15 meter från vägen. Detta avstånd bedöms utgöra en tillräcklig säkerhetszon. Mot väg 557 läggs 
en fyra meter bred naturmark och utfartsförbud för att förhindra att utfarter anordnas mot 
Trafikverkets väg från tomtmarken. 
 
Mot Krämbolsvägen läggs in en två meter bred naturmark samt utfartsförbud för att förhindra 
utfarter ditåt från tomtmarken. 
 
Det norra området har en centralt placerad angöringsgata med en gatuområdesbredd på 14 
meter för att inrymma en gång- och cykelbana, kantstensparkering och trädplantering. 
Inom området är lokalgatornas vägområden 8 meter breda så att möjlighet finns för 
dagvattendike intill den 5,5 meter breda körbanan. I norr och i öster avslutas planområdet med 
mark för lokalgator för att planmässigt inte förhindra en fortsatt utbyggnad i området med fler 
bostadsetapper. 
 
Även det södra området har en angöringsväg ut mot Väg 557. Angöringsvägens placering är 
bland annat vald för att bibehålla siktlinje från landsvägen ner mot landskapet runt Lillsjön. 

Gång- och cykel 
Genom planområdet går en grusad cykelväg från Sjöholms gamla skola som fortsätter mot 
centrala Katrineholm. Cykelvägen är belyst. Bostadskvarteren har utformats med anslutande 
cykelvägar så att alla boende enkelt ska kunna gå och cykla mot Värmbol och centrala 
Katrineholm. I närområdet finns sammanhängande cykelvägar. Vidare mot centrum finns ett bra 
cykelvägnät men vissa sträckor skulle kunna förbättras för att få ett sammanhängande och 
attraktivt cykelvägnät. Väg 557 saknar i dagsläget separat cykelbana. Norr om Blåvingevägen 
finns en grusad gångstig som knyter samman villaområdet med Krämbolsområdet. 

Parkering/cykelparkering 
Parkering för boende och besökare kommer att ske inom respektive fastighet. För fastigheter där 
flerfamiljshus uppförs gäller parkeringsnormen minst 1 parkeringsplats/lägenhet. I dag finns en 
liten grusparkering mitt emot Sjöholms gamla skola som används som besöksparkering. 
Planförslaget ger möjlighet för denna parkering att finnas kvar inom naturmarken, i anslutning till 
befintlig gång- och cykelbana. 

Kollektivtrafik 
Närmaste busshållplats är vid Rådjursstigen ca 500 meter söder om planområdet längs Väg 557. 
Busshållplatsen trafikeras av stadsbusslinje nr 1 med en avgång varje halvtimma. Restid in till 
Katrineholms resecentrum är 20 minuter. 
 
Ungefär lika långt norr om planområdet finns en busshållplats vid riksväg 52 som trafikeras av 
regionbussar mot Vingåker, Katrineholm och Eskilstuna. 
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I detaljplanen har ett område avsatts för eventuell framtida bussvändslinga intill i anslutning till 
det norra områdets infartsväg ca 50 meter söder om Sjöholms gamla skola. Busshållplatser kan 
även byggas i anslutning till Blåvingevägen i detaljplanens södra del. 

Tillgänglighet 
Bostäderna och markområdet ska utformas enligt de bestämmelser som finns i lagar och 
förordningar gällande tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt orienterings- 
och rörelseförmåga. 

Radon 
En markradonundersökning för Luvsjöområdet genomfördes 1983 av statens geotekniska institut 
(SGI). Inom planområdet har prover tagits inom i stort sett hela skogsområdet som föreslås att 
bebyggas i detaljplanen. I undersökningen har såväl långtidsregistrerande instrument som 
direktvisande instrument använts. Gammastrålning har även mätts från kalt berg. Enligt 
undersökningen klassas området som lågriskmark vilket innebär att nybyggnation kan uppföras 
med traditionellt byggnadssätt. 
Den södra åkermarken inom planområdet omfattades inte av markradonundersökningen. En 
markradonundersökning bör genomföras inför byggnation, annars ska radonsäkert byggande 
tillämpas. 

Teknisk försörjning 
Vatten och avlopp 
Planområdet ligger i anslutning till verksamhetsområdet för kommunalt vatten, spillvatten och 
dagvatten. Katrineholms kommun har för avsikt att utöka verksamhetsområdet och är ansvarig 
för att skriva fram ärende för politiskt beslut angående detta. Närmaste anslutningspunkt finns i 
vändslingan på Blåvingevägen direkt söder om planområdet. Kapacitet finns i ledningssystemet 
och pumpstationer för att ansluta de nya bostäderna. Spillvattennätet inom planområdet är 
tänkt att vara ett självfallssystem. 
 
Plankartan reglerar lägsta golvnivå för delar av planområdet för att säkerställa att det planerade 
självfallssystemet ska fungera. Fastigheter som inte går att ansluta med självfall till det 
kommunala vatten- och spillvattenledningsnätet får själva bekosta nödvändig pump. Både pump 
och ledningar fram till förbindelsepunkt ska då byggas och underhållas av fastighetsägaren. 
Verksamhetsområdet för dagvatten utökas för delar av planområdet som inte har geotekniska 
förutsättningar att infiltrera dagvatten lokalt. De områden som är markerade på kartan nedan 
kommer ingå i verksamhetsområdet för dagvatten. 
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Figur 12. Verksamhetsområden för dagvatten inom planområdet. 
 
Verksamhetsområde för dagvatten skapas för vissa delar av planområdet därför att framtagen 
geoteknisk undersökning visar att marken inte är tillräckligt genomsläpplig för att kunna infiltrera 
dagvatten lokalt där. Dagvatten ska omhändertas lokalt inom de fastigheter där det är möjligt 
med hänsyn till markens geotekniska egenskaper. 
 
Dagvatten 
Påverkan på den naturliga vattenbalansen efter exploatering jämfört med före ska, enligt 
kommunens dagvattenpolicy, minimeras. Detta innebär att flöden ut från detaljplaneområdet 
inte ska öka, eller minska, efter exploatering jämfört med befintliga förhållanden. 
Ramboll har upprättat en skyfallsmodell och dagvattenutredning för detaljplaneområdet. 
Utredningen visar hur områdets dagvattenhantering ska utformas och en beräknad 
fördröjningsvolym för respektive avrinningsområde har beräknats. För att inte öka flödena ut 
från detaljplaneområdet efter exploatering beräknas en fördröjning på 580 m3 behövas i det 
norra avrinningsområdet och 130 m3 i det södra avrinningsområdet. 
 
Ett förslag till utformning av områdets dagvattenhantering redovisas i Figur 11. De lösningar som 
föreslås har anpassats till bebyggelseutformningen enligt plankartan. 
 
En kombination av makadamdiken och torrdammar föreslås för fördröjning och rening av 
dagvatten inom detaljplaneområdet. Dessa typer av lösningar ger dagvattnet möjlighet att 
infiltrera till underliggande jordlager, främst i områden täckta av morän och sand som erbjuder 
naturliga förutsättningar för detta. 
 
Infiltration bidrar till att upprätthålla grundvattennivåerna och efterliknar den naturliga 
vattenbalansen. Huvudprincipen bygger på ett makadamdikessystem som fångar upp, renar och 
avleder dagvatten från lokalgator, infarter och delar kvartersmarken. 
 
Makadamdiken, även kallade infiltrationsstråk, med en bredd på ca 1 m (bottenbredd minst 0,5 
m) och ett djup på 0,5 - 1 m, föreslås på båda sidor om lokalgatorna. På så vis fångas det 
smutsigaste vattnet från uppfarter och lokalgator upp. Dagvattnet fördröjs och renas när det rör 
sig genom dikessystemet (SVOA). I de områden där underliggande jordart tillåter infiltration finns 
även möjlighet för vattnet att infiltrera ner till grundvattnet. 
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En torrdamm föreslås i områdets sydöstra del. Dagvatten leds från majoriteten av lokalgatorna 
och tomterna öster om gång-och cykelvägen via svackdikessystemet och kan sedan ansluta till 
torrdammen som är ca 1000 m2 stor. Ytavrinningen ansluter sedan till befintligt dikessystem och 
avrinner till Luvsjön. De orörda naturområden som kvarstår efter exploatering används med 
fördel som översilningsytor där det är möjligt utifrån topografi. Den vegetation som finns där 
bidrar med både fördröjning och rening då eventuellt dagvatten rör sig över området. 
Klibbalskogen i det norra delområdets sydvästra del är ett exempel på denna typ av mark. 
 
I det norra området finns i planförslaget två vändplatser. I anslutning till dessa, samt den 
bussgata som i detaljplaneförslaget är utritad norr om förskolan, föreslås ytterligare 
makadamstråk/mindre makadammagasin dit gatuvattnet leds initialt innan det släpps på övrigt 
dikessystem. 
 
Även i det södra avrinningsområdet föreslås makadamdiken. Dessa leder dagvattnet till en 
torrdamm, area ca 1500 m2, mitt i avrinningsområdet där dagvattnet fördröjs och renas innan 
det släpps till recipienten Lillsjön. 
 

  
Figur 13. Avvattningsplan med föreslagen dagvattenhantering. Ett makadamdikessystem leder dagvatten till den 
lågpunkt som ligger närmast nedströms. 
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Skyfall 
För att förstå hur planområdet kan drabbas vid ett skyfall och få underlag till planering av 
skyfallshanteringsåtgärder har en skyfallsmodell för ytavrinningen i området byggts upp med 
modelleringsverktyget MIKE 21. Modellen har belastats med ett 100-årsregn med klimatfaktor 
1,25. 
 
Resultatet från modellen visar att vissa tomter inom det nordliga området riskerar att 
översvämmas vid ett skyfall (100-årsregn med klimatfaktor 1,25). Luvsjöns vattennivå beräknas 
stiga med ca 50 cm, vilket innebär att vattenytans utbredning ökar. 
 
För att se vilka kvarter som påverkas av simulerat skyfall har föreslagna fastighetsgränser lagts 
ovanpå maximalt översvämningsdjup, Figur 12. 
 
Det går att förebygga översvämning i det nordligaste området genom att höjdsätta fastigheten så 
att avrinning sker mot intilliggande väg och över på parkområdet söder om den översvämmade 
fastigheten. I den mittersta inringningen har djup upp till 0,5 m modellerats. För att undvika 
översvämning i detta område krävs att vattnet tillåts avrinna vidare förbi gc-vägen. Detta kan 
åstadkommas genom att fastigheten höjdsätts så att den tillåts avrinna mot vägen eller så krävs 
trummor som kan leda vattnet under gång- och cykelvägen. 
 
Det sydligaste av de inringade områdena visar en lågpunkt där det idag ligger en trumma med 
diameter 300 mm. Här visar resultatet maximala djup på 0,7 - 0,8 m. För att detta område ej ska 
översvämmas vid skyfall krävs ytliga avrinningsstråk, förslagsvis ett dike, söderut längs 
Värmbolsvägen mot klibbalskogen. 
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Figur 14. Modellerat maximalt översvämningsdjup i detaljplaneområdets norra del. Tre potentiellt problematiska 
områden är inringade med gult. Fastighetsgränser i rött. 
 
Höjdsättning av fastigheter och byggnader blir extra viktigt i de utsatta områdena. 
Förprojektering av lokalgator har gjorts under planprocessen för att få bra höjdförhållanden 
mellan gatumark och tomtmark. Plankartan har försetts med minsta tillåtna markhöjd för de 
översvämningsutsatta tomterna. 
 
El o värme 
Bebyggelsen kan anslutas till befintligt elnät. Fjärrvärme är utbyggd till området och kapacitet 
finns för att ansluta de nya bostäderna till fjärrvärmenätet. 
 
Vattenskyddsområde 
Den södra delen av planområdet berörs av skyddsområde för Lillsjöns vattentäkt. Hänsyn har 
tagits till detta vid framtagandet av dagvattenlösning. 
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Figur 15. Lillsjöns vattenskyddsområde. 
 
Avfall 
Sophantering sker inom respektive fastighet. 

Störningar 
Buller 
På väg 557 har en trafikmätning gjorts senast 2007. Den mätningen visar på 330 fordon Ådt varav 
ca 10% tung trafik. Boverket har publicerat ut en skrift för att räkna ut bullerstörningar från 
vägtrafik ”Hur mycket bullrar vägtrafiken?”. Den uppmätta trafikmängden innebär att bullret från 
vägtrafiken underskrider 55 dBA ekvivalentnivå vid planerade bostäder. Riksväg 52 ligger ca 400 
meter norr om planområdet och trafiken där ger inte upphov till buller som påverkar bostäderna 
inom planområdet. 
 
I planförslaget har bussvändslingan flyttats längre från bostäderna vid Sjöholms gamla skola och 
naturmark sparas mellan bostäderna och bussvändslingan. Avståndet från bussvändslinga till de 
nya villatomterna har utökats. Med bussvändslingans nya placering bedöms inga 
bullerstörningar uppstå vid bostäderna. 

Konsekvenser av planens genomförande 

Sociala konsekvenser 
Boende i Sjöholms gamla skola kan komma att påverkas negativt med ökad trafik och 
bussvändslinga ca 50 meter söder om bostäderna. En exploatering av skogen påverkar närmiljön 
negativt med nya hus och sämre möjlighet till rekreation. 
 
Även för de boende på Blåvingevägen kan en exploatering av skogen upplevas negativt. För 
barnfamiljer kan fler barnfamiljer i området uppfattas som positivt. Även närhet till en ny 
förskola kan upplevas som positivt samtidigt som själva exploateringen av skogen känns negativ. 
Detaljplanen har områden för olika typer av bostäder och upplåtelseformer. Syftet med detta är 
att få en större social blandning i Luvsjön med olika ekonomiska förutsättningar, ålder och 
bakgrund. 
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Ekologiska konsekvenser 
Planförslaget innebär att en stor del av skogen huggs ner och åkermark tas i anspråk för ny 
bebyggelse. Planförslaget har tagit hänsyn till genomförd naturvärdesbedömning och områdena 
med högst naturvärden planläggs som naturmark. 

Ekonomiska konsekvenser 
Relativt stora investeringar krävs för att bygga ut infrastrukturen i området. En fördel är att 
fjärrvärme samt vatten- och avloppsledningar finns i anslutning till planområdet. Detaljplanen 
ger möjlighet att sälja vissa kvarter för lägenhetsbyggnation vilket ger ett ekonomiskt tillskott. För 
kommunen är en även en ökande befolkning genom nybyggnationen positivt. Om stadsbussen 
förlängs in i planområdet med ändhållplats vid Sjöholms gamla skola behöver ytterligare en buss 
köpas in vilket leder till en ökad driftskostnad för kommunen. Planerad bebyggelse innebär att 
system för vatten, spillvatten och dagvatten behöver byggas ut. Sörmland vatten kommer få 
betala för utbyggnaden och underhållet av anläggningar för vatten, spillvatten och dagvatten 
inom planområdet. För de delar av planområdet som verksamhetsområdet för dagvatten utökas 
till kommer Sörmland vatten behöva omhänderta dagvattnet även från privata fastigheter. De 
fastigheter som inte innefattas av det utökade verksamhetsområdet för dagvatten är skyldiga att 
omhänderta det egna dagvattnet inom den enskilda fastigheten (lokalt omhändertagande). 
Planerad utveckling kostar även för kommunen då den bekostar gator med tillhörande 
dagvattendiken inom planområdet och de dammar som behövs för att fördröja dagvattnet från 
planområdet. Byggande av övrig infrastruktur inom området kommer även kosta för de som ska 
bygga ut och underhålla dem. 

Nollalternativ 
Nuvarande markanvändning fortsätter och inga nya fastigheter för bostadsbyggnation skapas. 

Administrativa frågor 

Genomförandetid 
Exploateringen av området kommer att ske under en relativt lång tid och genomförandetiden 
föreslås därför till 15 år från den dag planen vinner laga kraft. 

Organisatoriska frågor 

Tidplan 
Planförslaget handläggs enligt reglerna för standardförfarande och enligt följande tidplan: 

Samråd  Kvartal 4 2017 
Granskning  Kvartal 2 2018 
Antagande  Kvartal 4 2019  
Granskning 2  Kvartal 1 2021 
Antagande 2  Kvartal 2 2021  
Antagande 3  Kvartal 4 2022  
Laga kraft  Kvartal 2 2022  

Ansvarsfördelning 
Kommunen är huvudman för allmän plats. Trafikverket är väghållare för Väg 557. Exploatören 
svarar för genomförandet av planen. 
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Fastighetsrättsliga frågor 
Katrineholms kommun ansvarar för och bekostar erforderliga fastighetsbildningar. Detta innebär 
att kommunen ansvarar för att initiera och bekostar lantmäteriförrättningar. 

Avtal 
Ett genomförandeavtal kommer att upprättas mellan Katrineholm Vatten- och Avfall AB och 
Katrineholms kommun gällande fördelning av kostnader för vatten- och avlopp samt för att 
utöka verksamhetsområdet. 
 
Katrineholms kommun har för avsikt att upprätta exploaterings- eller markanvisningsavtal med 
privata byggherrar för etappvis utbyggnad för delar av området. 

Ekonomiska frågor 
Detaljplanen bekostas av kommunen då den är av allmänt intresse och det är angeläget att 
kommunens mark planläggs för bostadsmark för att nå kommunens höga ambitioner kring 
nybyggnad av bostäder. 
 
Planavgift kommer att tas ut i samband med bygglov. 
 
VA-ledningar inom planområdet som behöver flyttas i och med exploateringen bekostas av 
exploatören. 
 
 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Katrineholm den 5 oktober 2022 
 
Medverkande tjänstepersoner 
Sara Eresund, plansamordnare 
 
 
 
Jonatan Faijersson   William Rytterström 
Planarkitekt    Planarkitekt 
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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.
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NaturområdeNATUR

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

BostäderB

Bostäder, friliggande husB1

Bostäder, flerbostadhus, rad- eller parhusB2

SkolaS

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
MED KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP
Mark och vegetation

dagvatten Marken är avsedd för dagvatten,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

e1 Största exploatering  per fastighet är 25 %, dock högst 250
kvadratmeter byggnadsarea,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e2 Högsta utnyttjandegrad i bruttoarea per fastighetsarea är 50 %,  4
kap. 11 § 1 st 1 p.

e3 Högsta utnyttjandegrad i bruttoarea per fastighetsarea är 40 %,  4
kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

0.0 Högsta nockhöjd i meter,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

0.0 Högsta byggnadshöjd i meter,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Fastighetsstorlek
d1 Minsta fastighetsstorlek är 1800 kvadratmeter,  4 kap. 18 § 1 st  p.

Placering
Huvudbyggnad till friliggande hus ska placeras minst 4.5 meter från fastighetsgräns,  4 kap. 16 § 1
st 1 p.

Utförande
För fastigheter med friliggande hus tillåts endast en infart med en maximal bredd på 5 meter,  4
kap. 16 § 1 st 1 p.

b1 Lägsta nivå för färdigt golv är +40,8,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b2 Lägsta nivå för färdigt golv är +44,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b3 Lägsta nivå för färdigt golv är +44,5,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b4 Lägsta nivå för färdigt golv är +49,3,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b5 Lägsta nivå för färdigt golv är +49,9,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b6 Lägsta nivå för färdigt golv är +50,2,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b7 Lägsta nivå för färdigt golv är 49,4,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b8 Lägsta nivå för färdigt golv är +49,2,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b9 Lägsta nivå för färdigt golv är +49,7,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Stängsel och utfart
körbar förbindelse får inte anordnas,  4 kap. 9 §

Stängsel ska anordnas,  4 kap. 9 §

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 15 år,  4 kap. 21 §

Markreservat
u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,  4 kap. 6 §

Strandskydd
a1 Strandskyddet är upphävt,  4 kap. 17 §

0 20 40 60 80 100 120 140 160m

Skala 1:2000 @ A1
Grundkartan upprättad av Metria AB, Katrineholm genom revidering
och komplettering av fotogrammetriskt framställd primärkarta.
Koordinat- och projektionssystem SWEREF 99 16 30. Höjdsystem RH 2000.
Byggnadernas begränsningslinjer för fotogrammetriskt karterade utgöres av
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Fastighetsredovisningen hänför sig till 2017-05-15.

Therese Karlsson
2017-05-17

GRUNDKARTANS BETECKNINGAR
Fastighetsgräns
Kvarterstraktgräns
Servitutsgräns

Registernummer för fastighet med traktnamn

Registernummer för fastighet med kvartersnamn
Byggnader, karterade efter huslivet
Byggnader, karterade efter takkontur

Staket

Häck
Stödmur
Slänt
Kantsten, körbanekant

Lövskog
Sankmark
Nivåkurvor

Avvägd höjd
Rutnätspunkt

45

VÄRMBOL

KvartersnamnSKÅLSVAMPEN

3

Traktnamn

Transformator, skärmtak

3092 Polygonpunkt

Ägoslagsgräns

AutoCAD SHX Text
Serv

AutoCAD SHX Text
1:61

AutoCAD SHX Text
39.6



 

PROTOKOLLSUTDRAG 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-11-23 1 (1) 

   

 

§ 161    KS/2022:406   

Arkivtillsyn för Katrineholms kommunala bolag  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunalförbundet Sydarkivera har genomfört arkivinspektioner av kommunens bolag 
Katrineholms Fastigheter AB (KFAB) och Sörmland Vatten och Avfall AB (SVAAB). Enligt 
ägardirektivet omfattas Sörmland Vatten av Katrineholm kommuns arkivreglemente. 

Inspektionen genomlyser bolagens arkiv- och informationshantering och innehåller 
förslag på åtgärder för bolagen att arbeta vidare med. 

I egenskap av ägare av bolagen bör fullmäktige ta del av rapporten. 

Ärendets handlingar 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-11-16 

 Åtgärdsplan 2022 Sörmland Vatten och Avfall AB 

 Åtgärdsplan 2022 Katrineholms Fastigheter AB 

Beslutet skickas till: 

Akten 

 



 

 KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340 

Kommunledningsförvaltningen Telefax:   

641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 

 

Tjänsteskrivelse Sida 1 (1) 

Datum 

2022-11-16 
Vår beteckning 

KS/2022:406 - 1.5.2 - Mäta 
verksamhetskvalitet 

Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 

Mottagare: 

 
Vår handläggare 

Axel Stenbeck 
Handläggare telefon 

0150-570 80 
Handläggare e-post 

Axel.Stenbeck@katrineholm.se 

Arkivinspektion av Katrineholms kommunala bolag 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunalförbundet Sydarkivera har genomfört arkivinspektioner av kommunens bolag 
Katrineholms Fastigheter AB (KFAB) och Sörmland Vatten och Avfall AB (SVAAB). Enligt 
ägardirektivet omfattas Sörmland Vatten av Katrineholm kommuns arkivreglemente. 

Inspektionen genomlyser bolagens arkiv- och informationshantering och innehåller förslag 
på åtgärder för bolagen att arbeta vidare med. 

I egenskap av ägare av bolagen bör fullmäktige ta del av rapporten. 

Ärendets handlingar 
 Åtgärdsplan 2022 Sörmland Vatten och Avfall AB 

 Åtgärdsplan 2022 Katrineholms Fastigheter AB 

 

Axel Stenbeck 
Utredare 

Beslutet skickas till: 

Akten 

Sydarkivera 

 



  

 
 
 
 
 
Åtgärdsplan 2022 Sörmland 
Vatten AB 
Arkivtillsyn 2022, Katrineholms kommun 
2022-10-25 
SARK/2022:160 
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Åtgärdsplan vid arkivinspektion 
Arkivinspektioner ingår i arkivmyndighetens rutiner för tillsyn. Arkivarie anställd hos 
arkivmyndigheten besöker och granskar informationsförvaltningen hos en myndighet 
(nämnd eller bolag). Efter genomförd arkivinspektion sammanställs en åtgärdsplan som 
redovisas för arkivmyndigheten. 
 

Organisation (t.ex. kommun): 
Katrineholms kommun  

Myndighet (nämnd eller bolag): 
Sörmland Vatten och Avfall AB 

Inspektionsdatum: 
2022-10-25 

Medlemssamordnare: 
Ria Larsson  
Telefon: 0472-39 01 70 
E-post: ria.larsson@sydarkivera.se  

Deltagare vid tillsyn: 
Stefan Carpman, administrativ chef 
Åsa Larsson, kvalitets- och 
miljösamordnare 
 

 
Samlat intryck 
Sörmland Vatten är ett kommunalt bolag som ägs gemensamt av Katrineholms, 
Flens och Vingåkers kommuner. Ledningar och anläggningar inom 
ägarkommunernas geografiska område ägs i separata bolag. Dessa tre bolag äger 
i sin tur Sörmland Vatten som ansvarar för drift och utveckling av verksamheten.  
 
Arkivtillsynen har genomförts genom en enkätundersökning och ett tillsynstillfälle 
där enkätsvaren diskuterades samt övriga frågor kring arkiv och 
informationshantering.  
Tillsynen rörde sig på en översiktlig nivå, men intrycket var att verksamheten har 
en tillfredställande kontroll över sin informationshantering.  
 

Styrdokument  
Arkivreglemente. Enligt ägardirektivet omfattas Sörmland Vatten av Katrineholm 
kommuns arkivreglemente. Formellt sett behöver därför inte arkivreglementet 

mailto:ria.larsson@sydarkivera.se
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beslutas av bolagsstyrelsen. Men för att tydliggöra regelverk och ansvar kan det 
ändå vara bra att ta upp arkivreglementet i bolagsstyrelsen.  
 
Övriga styrdokument och arkivorganisation. Sörmland Vatten har nyligen tagit 
fram arkivbeskrivning och informationshanteringsplan som beslutas av 
bolagsstyrelsen i december.  
Syftet med en arkivbeskrivning är att uppfylla kraven i offentlighetsprincipen om 
transparens genom att tydliggöra vilka allmänna handlingar som finns i 
verksamheten. Därför är det bra att även publicera dokumentet publikt, förslagsvis 
på den egna hemsidan eller i samlingen av styrdokument som finns på 
Katrineholms hemsida.  
Rollerna inom arkivorganisationen kommer att fastställs i samma ärende. 
 

Registrering av allmänna handlingar 
Större delen av informationen hanteras digitalt i verksamhetssystem anpassade 
för Sörmland Vattens verksamhet. Diarieföring är digital och sker i en Excelfil med 
tillhörande filkataloger. Skannade pappershandlingar förvaras i pärmar, men inga 
handlingar skrivs ut. Rutinerna fungerar bra och det finns i dagsläget inget behov 
av ett mer avancerat dokument- och ärendehanteringssystem.  
 

Närarkivet  
Det finns ett närarkiv i lokalerna, men Sörmland Vatten har inte kontrollerat om 
det är godkänt utifrån de krav som finns kring brandskydd, vatten och ventilation, 
behörighet etc. Rekommendationen är att göra en självvärdering för att se om det 
finns brister eller inte. Vid behov kan återkoppling ges av undertecknad 
medlemssamordnare.  
 

Informationsägarskap och entreprenörer 
I avtal med entreprenörer är det bra att tydliggöra beställarens 
informationsägarskap och regelverket kring allmän handling. Dels för att undvika 
missförstånd, dels för att säkerställa att bolaget har tillgång till den information 
som behövs efter att projektet avslutats. 
 
Inga förändringar i verksamheten planeras.  
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Rekommendationer 

Publicera arkivbeskrivningarna publikt på den egna hemsidan eller 
Katrineholms samling av styrdokument på kommunens hemsida.  
 
Sjävvärdering av närarkivet. Länk till självvärdering för arkivlokaler: 
https://wiki.sydarkivera.se/wiki/Sj%C3%A4lvv%C3%A4rdering_arkivlokaler 
(inloggning krävs, instruktioner för att göra ett konto finns på startsidan). Kontakta 
underteckna för återkoppling av resultatet.  
 
Avtal med entreprenörer. Om behov finns; se över att informationsägarskap och 
regelverket kring allmän handling alltid är klargjort i avtalen.  
 
Använd de resurser som erbjuds inom medlemskapet för Sydarkivera:  

 Utbildningar och nätverksträffar. Länk till bokningsportalen: 
https://www.sydarkivera.se/bokningsportal/  

 Rådgivning. Kontakta undertecknad medlemssamordnare och läs i 
Sydarkiveras handbok. Länk till handboken: 
https://wiki.sydarkivera.se/wiki/Huvudsida (inloggning krävs, instruktioner 
för att göra ett konto finns på startsidan).  

 Självvärderingsverktyg. Förutom ovan nämnda självvärdering av 
arkivlokaler finns en självvärdering av den allmänna 
informationshanteringen inom organisationen. Länk till självvärderingen: 
https://wiki.sydarkivera.se/wiki/Sj%C3%A4lvv%C3%A4rdering_arkivansvarig  

 Nyhetsbrev. För att få en enkel översikt av vad som händer inom 
Sydarkivera kan ni prenumerera på vårt nyhetsbrev som skickas fyra 
gånger om året: https://www.sydarkivera.se/nyhetsbrev/  

 

Åtgärdsplanen översänd till berörda, datum: 2022-10-28 
 
 
Ria Larson 
Arkivarie 
 

https://wiki.sydarkivera.se/wiki/Sj%C3%A4lvv%C3%A4rdering_arkivlokaler
https://www.sydarkivera.se/bokningsportal/
https://wiki.sydarkivera.se/wiki/Huvudsida
https://wiki.sydarkivera.se/wiki/Sj%C3%A4lvv%C3%A4rdering_arkivansvarig
https://www.sydarkivera.se/nyhetsbrev/
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Åtgärdsplan vid arkivinspektion 
Arkivinspektioner ingår i arkivmyndighetens rutiner för tillsyn. Arkivarie anställd hos 
arkivmyndigheten besöker och granskar informationsförvaltningen hos en myndighet 
(nämnd eller bolag). Efter genomförd arkivinspektion sammanställs en åtgärdsplan som 
redovisas för arkivmyndigheten. 
 
 

Organisation (t.ex. kommun): 
Katrineholms kommun  

Myndighet (nämnd eller bolag): 
Katrineholms Fastighets AB – KFAB  

Inspektionsdatum: 
2022-10-27 

Medlemssamordnare: 
Ria Larsson  
Telefon: 0472-39 01 70 
E-post: ria.larsson@sydarkivera.se  

Deltagare vid tillsyn: 
Gisela Kihlgren, assistent 
 
 

Samlat intryck 
Tillsynen rörde Katrineholm kommuns bostadsbolag KFAB. Bolaget ansvarar även 
för lokaler för kommunens verksamhet och föreningar. KFAB har ett dotterbolag, 
Katrineholms Industrifastigheter AB som hyr ut och förvaltar lokaler för externa 
verksamheter. Administrationen sköts av KFAB och har inte granskats separat.  
Arkivtillsynen har genomförts genom en enkätundersökning och ett tillsynstillfälle 
där enkätsvaren diskuterades samt övriga frågor kring arkiv och 
informationshantering.  
Tillsynen rörde sig på en översiktlig nivå, men intrycket var att verksamheten har 
en god kontroll över sin informationshantering.  
 

Styrdokument  
Arkivreglemente: KFAB omfattas av Katrineholms kommuns arkivreglemente som 
även har fastställts i KFABs bolagsstyrelse.  
Dokumenthanteringsplan finns från 2007. Planen behöver uppdateras, eftersom 
den är utgår från att informationen hanteras i pappersform medan man idag till 
största delen arbetar helt digitalt.  

mailto:ria.larsson@sydarkivera.se
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För att kunna uppdatera planen behöver olika roller från hela organisationen 
involveras och arbetet behöver sanktioneras från ledningen.  
Förslag på åtgärder för att komma i gång med arbetet finns under rubriken 
Rekommendationer.  
Enligt arkivreglementet ska en uppdaterad plan fastställas i bolagsstyrelsen.  
Arkivbeskrivning är ett dokument som ska finnas enligt Arkivlagen. Syftet är att 
informera allmänheten om vilka allmänna handlingar som finns inom 
verksamheten. KFAB saknar idag en arkivbeskrivning och rekommendationen är 
att upprätta en sådan i samband med att informationshanteringsplanen 
uppdateras. Sydarkivera tillhandahåller en mall för arkivbeskrivning.  
 

Arkivorganisation  
Enligt arkivreglementet är VD arkivansvarig om inte bolagsstyrelsen har utsett 
någon annan. Arkivombud (arkivredogörare) utses av arkivansvarig. Det är oklart 
om VD känner till sitt uppdrag som arkivansvarig och något arkivombud har inte 
utsetts. Innebörden av uppdraget som arkivansvarig och arkivombud finns stadgat 
i arkivreglementet.  
 

Registrering av allmänna handlingar  
KFAB använder Katrineholms kommuns dokument- och ärendehanteringssystem 
och har gått över till att hantera diarieförd information helt digitalt. Övrig 
information hanteras i digitalt i system anpassade för verksamheten. Katrineholms 
kommun sköter hanteringen av ekonomi och personal.  
 
Gallring  
I dagsläget gallrar KFAB ingen information på grund av tidsbrist. För att komma 
ifatt med den gallring som ska utföras behöver en större arbetsinsats göras. Men 
rekommendationen är att skaffa en rutin för att göra en årlig gallring, vilket gör att 
arbetsinsatsen inte blir så omfattande.  
 
Leverans till slutarkiv  
Det finns behov av att leverera pappershandlingar till kommunarkivet, eftersom 
det finns en del äldre arkivmaterial som inte används i verksamheten. Om KFAB 
gör en insats för att komma ifatt med gallringen är det lämpligt att samtidigt se 
över vilket arkivmaterial som kan överlämnas till kommunarkivet.  
 
Inga förändringar i verksamheten planeras.  
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Rekommendationer 

Uppdatera informationshanteringsplanen (dokumenthanteringsplan):  

 Se till att arbetet att ta fram en informationshanteringsplan är förankrat i 
ledningen. De som ska arbeta med uppdraget behöver få möjlighet prioritera 
arbetsuppgiften.  

 Se till att nyckelpersoner från alla olika verksamheter inom bolaget finns med i 
arbetet.  

 Ta del av Sydarkiveras information och utbildningar om att ta fram en 
informationshanteringsplan för att förstå vad uppdraget innebär. Information 
finns i Sydarkiveras handbok samt en av Sydarkiveras korta filmer (länkar 
nedan).  

 Utgå från andra fastighetsbolags informationshanteringsplaner och den egna 
för att underlätta arbetet.  

 Bjud in undertecknad medlemssamordnare till ett uppstartsmöte för att 
uppdatera informationshanteringsplanen för att komma i gång med arbetet 
på ett bra sätt.  

Ta fram en arkivbeskrivning:  
Arkivbeskrivning är ett kortfattat dokument som innehåller en översiktlig 
verksamhetsbeskrivning, kort beskrivning av viktiga förändringar, summarisk lista 
över handlingstyper samt centrala sökingångar.  
Använd mallen från Sydarkivera och titta hur andra fastighetsbolag har utformat 
sina arkivbeskrivningar. Arbetet med att ta fram en arkivbeskrivning kan med 
fördel göras i samband med uppdateringen av informationshanteringsplanen.  
 
Arkivorganisation:  
Arkivansvarig behöver gå igenom vad uppdraget innebär och utse ett eller flera 
arkivombud inom organisationen. I arkivreglementet finns instruktioner för vad 
respektive roll innebär. Bolagsstyrelsen fattar beslut om någon annan än VD ska 
vara arkivansvarig. Det är viktigt att arkivansvarig är en person med mandat att 
fördela resurser för det praktiska arbetet kring informationshantering och arkiv.  
 
Gallring och leverans till kommunarkivet:  
En mer omfattande insats behöver förmodligen göras för att hinna ifatt med 
gallringen. I samband med att informationshanteringsplanen uppdateras är det 
bra att även fastställa rutiner för en årlig gallring.  



DOKUMENTNAMN: ÅTGÄRDSPLAN KATRINEHOLM FASTIGHETS AB 

VERSION: 0.1 DNR: SARK/2022:160  DATUM: 2022-12-09 HANDLÄGGARE: RIA LARSSON  

 
KOMMUNALFÖRBUNDET SYDARKIVERA 
POSTADRESS: BOX 182 | 342 22 ALVESTA 
TELEFON: 0472- 39 10 00 (VX) 
SYDARKIVERA.SE     

SIDA | 4

I samband med att gallring genomförs är det lämpligt att se över vilken 
information som kan levereras till Katrineholms kommunarkiv. Ta kontakt med 
kommunarkivet för att höra efter hur de vill att materialet levereras.  
 
Använd de resurser som erbjuds inom medlemskapet för Sydarkivera:  

 Utbildningar och nätverksträffar. Länk till bokningsportalen: 
https://www.sydarkivera.se/bokningsportal/  

 Rådgivning. Kontakta undertecknad medlemssamordnare och läs i 
Sydarkiveras handbok. Länk till handboken: 
https://wiki.sydarkivera.se/wiki/Huvudsida (inloggning krävs, instruktioner 
för att göra ett konto finns på startsidan).  

 Självvärderingsverktyg. För en mer djupgående genomgång av er 
informationshantering eller om era arkivlokaler uppfyller de krav som 
ställs, kan ni använda våra självvärderingsenkäter. Kontakta 
medlemssamordnaren om ni vill få återkoppling på era svar.  
Länk till självvärdering för arkivlokaler: 
https://wiki.sydarkivera.se/wiki/Sj%C3%A4lvv%C3%A4rdering_arkivlokaler  
Länk till självvärdering informationshantering: 
https://wiki.sydarkivera.se/wiki/Sj%C3%A4lvv%C3%A4rdering_arkivansvarig  

 Nyhetsbrev. För att få en enkel översikt av vad som händer inom 
Sydarkivera kan ni prenumerera på vårt nyhetsbrev som skickas fyra 
gånger om året: https://www.sydarkivera.se/nyhetsbrev/  

 Sydarkiveras filmer. Korta informationsfilmer om olika ämnen inom arkiv 
och informationshantering. Kan användas exempelvis vid APT eller andra 
personalmöten. https://www.youtube.com/channel/UCnPoOP8l-
Ns1ygC0gEDNuGg  

 

Åtgärdsplanen översänd till berörda, datum: 2022-10-27 
 
 
Ria Larson 
Arkivarie 

https://www.sydarkivera.se/bokningsportal/
https://wiki.sydarkivera.se/wiki/Huvudsida
https://wiki.sydarkivera.se/wiki/Sj%C3%A4lvv%C3%A4rdering_arkivlokaler
https://wiki.sydarkivera.se/wiki/Sj%C3%A4lvv%C3%A4rdering_arkivansvarig
https://www.sydarkivera.se/nyhetsbrev/
https://www.youtube.com/channel/UCnPoOP8l-Ns1ygC0gEDNuGg
https://www.youtube.com/channel/UCnPoOP8l-Ns1ygC0gEDNuGg
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§ 140    KS/2022:332   

Revidering av reglemente för 
gemensamma patientnämnden  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna revidering av reglemente för gemensamma 
patientnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 

Region Sörmland har tagit fram en revidering av reglementet för gemensamma 
patientnämnden. Ändringen består i att antal sammanträden för nämndens 
arbetsutskott ändras från minst 6 stycken till minst 4 stycken per år. 

Det nya reglementet träder i kraft den 1 januari 2023. 

Ärendets handlingar 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-10-10 

 Protokollsutdrag gemensamma patientnämnden § 14 2022-09-08 

 Förslag – Reglemente gemensamma patientnämnden 

Beslutet skickas till: 

Akten 



 

 KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340 

Kommunledningsförvaltningen Telefax:   

641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 

 

Tjänsteskrivelse Sida 1 (1) 

Datum 

2022-10-10 
Vår beteckning 

KS/2022:332 - 1.3.1 - 
Styrande dokument 

Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 

Mottagare: 

 
Vår handläggare 

Axel Stenbeck 
Handläggare telefon 

0150-570 80 
Handläggare e-post 

Axel.Stenbeck@katrineholm.se 

Revidering av reglemente för 
gemensamma patientnämnden 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna revidering av 
reglemente för gemensamma patientnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Region Sörmland har tagit fram en revidering av reglementet för gemensamma 
patientnämnden. Ändringen består i att antal sammanträden för nämndens arbetsutskott 
ändras från minst 6 stycken till minst 4 stycken per år. 

Det nya reglementet träder i kraft den 1 januari 2023. 

Ärendets handlingar 
 Protokollsutdrag gemensamma patientnämnden § 14 2022-09-08 

 Förslag – Reglemente gemensamma patientnämnden 

 

Axel Stenbeck 
Utredare 

Beslutet skickas till: 

Region Sörmland 
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SID 9(1) 

§ 14/22 Revidering av reglemente för 
gemensamma patientnämnden 

Diarienummer: PN22-0011 

Gemensamma patientnämndens förslag till regionstyrelsens förslag 
till regionfullmäktiges beslut 

1. Reviderat reglemente godkänns. 
2. Beslutet gäller från och med den 1 januari 2023. 

Gemensamma patientnämndens beslut för egen del 

1. Länets kommuner rekommenderas att fatta likalydande beslut om 
förändrat reglemente före den 1 januari 2023 då beslutet föreslås träda 
ikraft. 

Proposition 

Ordförande Tomas Fors (C) ställer förvaltningens förslag under proposition och 
finner att det bifalls. 

Ärendet 

Den föreslagna ändringen innebär att gemensamma arbetsutskottets 
sammanträden överensstämmer med gemensamma patientnämndens antal 
sammanträden. Det betyder att arbetsutskottet ska sammanträda vid minst fyra 
tillfällen per år, istället för vid minst sex tillfällen per år. 

Beslutsunderlag 

Förslag till reviderat reglemente för gemensamma patientnämnden 
Nuvarande reglemente för gemensamma patientnämnden 

Beslutet expedieras till 

Carolina Sandberg, enhetschef, Patientnämndens kansli 
Anna Ericson, controller för styrande dokument 
Alla länets kommuner 
Nämndsekreterarna 
Akten 



STYRANDE DOKUMENT 

Dokumentansvarig Giltig från Dokumentnummer 

Avser 

Processområde: Styra och besluta 
Dokumentkategori 

Huvuddokument (styrande dokument) 
Beslutad av 

Region Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping 
Tel: 0155-24 50 00 E-post: post@regionsormland.se Org.nr: 232100 - 0032 

SID 1(4) 

Reglemente för gemensam patientnämnd i Sörmlands 
län 

Efter särskild överenskommelse mellan Landstinget Sörmland (numera 
Region Sörmland) samt Eskilstuna, Flen, Gnesta, Katrineholm, Nyköping, 
Oxelösund, Strängnäs, Trosa och Vingåkers kommuner har en gemensam 
patientnämnd bildats. 

§ 1 Uppgifter enligt speciallagstiftning 

Patientnämndens uppgifter regleras av lagen (2017:372) om stöd vid 
klagomål mot hälso- och sjukvården. Lagen om stöd vid klagomål mot 
hälso- och sjukvården anger att nämndens huvudsakliga uppgift är att på ett 
lämpligt sätt hjälpa patienter att föra fram klagomål till vårdgivare inom 
hälso- och sjukvården samt tandvården samt att få klagomål besvarade av 
vårdgivaren. 

Nämnden ska även 1) tillhandahålla eller hjälpa patienter att få den 
information patienterna behöver för att kunna ta till vara sina intressen i 
hälso- och sjukvården och hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet, 
2) främja kontakterna mellan patienter och vårdpersonal, 
3) rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienterna till 
vårdgivare och vårdenheter, samt 4) informera allmänheten, hälso- och 
sjukvårdspersonalen och andra berörda om sin verksamhet. 

Nämnden ska bidra till kvalitetsutveckling, hög patientsäkerhet och till att 
verksamheterna inom hälso- och sjukvården anpassas efter patienternas 
behov och förutsättningar genom att årligen analysera inkomna klagomål 
och synpunkter samt uppmärksamma Region Sörmland eller kommunen på 
riskområden och hinder för utveckling av vården. 

Patientnämnden handhar även rekrytering, utbildning och förordnanden av 
stödpersoner till patienter som vårdas enligt lagen (1991:1128) om 
psykiatrisk tvångsvård, lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård eller 
enligt smittskyddslagen (2004:168). 



STYRANDE DOKUMENT 
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SID 2(4) 

§ 2 Befogenhet, ansvar, rapporteringsskyldighet med mera 

Patientnämnden ingår i Region Sörmlands organisation och följer därmed de 
bestämmelser som gäller inom regionen. 

Patientnämnden är självständig i förhållande till nämnd eller motsvarande 
som beslutar om hälso- och sjukvård. 

Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och 
riktlinjer som huvudmännen har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i 
lag eller förordning samt bestämmelserna i detta reglemente. 

För att fullgöra sina uppgifter har patientnämnden rätt att från 
huvudmännens organ och dess tjänstemän erhålla de uppgifter, upplysningar 
och den hjälp som nämnden behöver. 

Nämnden ska ansvara för allmän och riktad information till huvudmännens 
personal. 

Nämnden ska fortlöpande till huvudmännen rapportera hur verksamheten 
utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är. 

§ 3 Sammansättning och mandat 

Patientnämnden består av 12 ledamöter. Av dessa utser Region Sörmland tre 
och kommunerna nio ledamöter. För varje ledamot utses en personlig 
ersättare. 

Region Sörmland utser ordförande och 1:a vice ordförande. Kommunerna 
utser 2:a vice ordförande. 

Ledamöter och ersättare väljs för fyra år räknat från och med 1 januari året 
efter det år då val i hela riket av fullmäktige ägt rum. 

Inom patientnämnden utses ett arbetsutskott. Det består av ordföranden, två 
vice ordföranden samt ytterligare en ledamot från Region Sörmland och en 
från kommunerna. 

§ 4 Ersättarnas tjänstgöring 

Om ledamot inte kan närvara vid sammanträde eller del av ett sammanträde, 
ska ledamoten snarast anmäla detta till nämndens sekreterare som kallar in 
ersättare. 



STYRANDE DOKUMENT 

Dokumenttitel 

Reglemente för gemensam patientnämnd i Sörmlands län 
Dokumentnummer 

RS-LED21-0950-8 

Region Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping 
Tel: 0155-24 50 00 E-post: post@regionsormland.se Org.nr: 232100 - 0032 

SID 3(4) 

Om ordinarie ledamot infinner sig vid sammanträde där ersättare tjänstgör, 
fullgör denne tjänstgöringen t o m beslut i det ärende som behandlas. 

Ersättare som ej tjänstgör får delta i överläggningarna men ej i besluten. 

§ 5 Ersättare för ordföranden 

Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt 
sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste 
ledamoten ordförandens uppgifter. 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att 
fullgöra uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att 
vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga 
uppgifter. 

§ 6 Sammanträden 

Nämnden sammanträder på tid och plats som nämnden bestämmer, dock 
minst fyra sammanträden per år. 

Arbetsutskottet sammanträder på tid och plats som nämnden bestämmer, 
dock minst sex fyra sammanträden per år. 

Nämnden och arbetsutskottet får, vid extraordinära händelser/situationer, 
sammanträda med samtliga ledamöter och ersättare närvarande på distans. 
Presidiet och protokollförare ska dock befinna sig i, eller i anslutning till, 
utlyst sammanträdeslokal. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- 
och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare 
kan se och höra varandra på lika villkor. Ordföranden får efter samråd med 
vice ordförandena bestämma att sammanträdet ska genomföras med 
samtliga ledamöter och ersättare närvarande på distans i enlighet med 
villkoren i detta stycke. 

§ 7 Kallelse 

Ordföranden ansvarar för att kallelsen utfärdas till sammanträdena. 
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för 
sammanträdet. 



STYRANDE DOKUMENT 

Dokumenttitel 

Reglemente för gemensam patientnämnd i Sörmlands län 
Dokumentnummer 

RS-LED21-0950-8 

Region Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping 
Tel: 0155-24 50 00 E-post: post@regionsormland.se Org.nr: 232100 - 0032 

SID 4(4) 

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt skickas till varje ledamot och ersättare 
minst sju dagar före sammanträdesdagen. Kallelsen ska skickas till 
respektive huvudman för kännedom. Kallelsen bör åtföljas av 
föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar 
som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

När varken ordföranden eller någon vice ordförande kan kalla till 
sammanträde ska den till åldern äldste ledamoten göra det. 

§ 8 Justering av protokoll 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 

§ 9 Reservation 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas 
före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 

§ 10 Delgivning 

Delgivning med patientnämnden sker med ordföranden eller annan som 
nämnden bestämmer. 

§ 11 Undertecknande av handlingar 

Avtal, andra handlingar och skrivelser i patientnämndens namn ska, 
försedda med kontrasignation av nämndens sekreterare, undertecknas av 
ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande eller särskilt 
utsedd ledamot. Nämnden kan bestämma om annan ordning för 
undertecknande av handlingar. 
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§ 141    KS/2022:356   

Förlängning av styrdokumentet Regler för kommunalt 
bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att förlänga styrdokumentet Regler för kommunalt 
bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning till och med 2026-12-31. 

Sammanfattning av ärendet 

Från den 1 januari 2021 infördes kommunalt bostadstillägg för personer med 
funktionsnedsättning (KBF) inom vård- och omsorgsförvaltningen. Bostadstillägget gäller 
för resterande del av mandatperioden 2021-2022 och ska följas upp inom 
giltighetstiden. I uppföljningen är det även viktigt att följa upp KBF ur ett 
jämställdhetsperspektiv för att se vem som får vad av kommunens resurser, på vilka 
villkor och varför. Detta kan leda till behov av att göra förändringar i utformning av 
riktlinjer och regler kring KBF.  

Vård- och omsorgsnämnden har genomfört en uppföljning av KBF och föreslår 
kommunfullmäktige att styrdokumentet ska gälla tills vidare. Vid förlängningen föreslås 
en redaktionell ändring av ordet ”minibelopp” till den korrekta termen ”minimibelopp”.  

Enligt kommunens regler för styrdokument ska alla styrdokument ha en giltighetstid. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att styrdokumentet får en förläng giltighetstids 
till och med den 31 december 2026.  

Ärendets handlingar 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-10-10 

 Vård- och omsorgsnämndens beslut § 78 2022-09-29 

 Förslag – Regler för kommunalt bostadstillägg för personer med 
funktionsnedsättning 

Beslutet skickas till: 

Akten 



 

 KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340 

Kommunledningsförvaltningen Telefax:   

641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 
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Datum 

2022-10-19 
Vår beteckning 

KS/2022:356 - 1.3.1 - 
Styrande dokument 

Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 

Mottagare: 

 
Vår handläggare 

Axel Stenbeck 
Handläggare telefon 

0150-570 80 
Handläggare e-post 

Axel.Stenbeck@katrineholm.se 

Förlängning av styrdokumentet Regler för kommunalt 
bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås kommunfullmäktige att förlänga styrdokumentet Regler för 
kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning till och med 2026-12-31. 

Sammanfattning av ärendet 
Från den 1 januari 2021 infördes kommunalt bostadstillägg för personer med 
funktionsnedsättning (KBF) inom vård- och omsorgsförvaltningen. Bostadstillägget gäller för 
resterande del av mandatperioden 2021-2022 och ska följas upp inom giltighetstiden. I 
uppföljningen är det även viktigt att följa upp KBF ur ett jämställdhetsperspektiv för att se 
vem som får vad av kommunens resurser, på vilka villkor och varför. Detta kan leda till 
behov av att göra förändringar i utformning av riktlinjer och regler kring KBF.  

Vård- och omsorgsnämnden har genomfört en uppföljning av KBF och föreslår 
kommunfullmäktige att styrdokumentet ska gälla tills vidare. Vid förlängningen föreslås en 
redaktionell ändring av ordet ”minibelopp” till den korrekta termen ”minimibelopp”.  

Enligt kommunens regler för styrdokument ska alla styrdokument ha en giltighetstid. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att styrdokumentet får en förläng giltighetstids till 
och med den 31 december 2026.  

Ärendets handlingar 
 Vård- och omsorgsnämndens beslut § 78 2022-09-29 

 Förslag – Regler för kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning 

Ärendebeskrivning 

Vård- och omsorgsnämndens uppföljning 

År 2021 inkom 34 ansökningar för Kommunalt bostadstillägg. 13 för kvinnor och 21 för 
män. 

Tre brukare beviljades KBF för hela år 2021. En beviljades för fyra månader men flyttade 
därefter till annan bostad med lägre hyra. En brukare beviljades KBF från oktober då 
ansökan kom in. Av dessa var det fyra män och en kvinna.  



 Tjänsteskrivelse Sida 2 (2) 

Kommunledningsförvaltningen 
Datum 

2022-10-19 

Vår beteckning 

KS/2022:356 - 1.3.1 - 
Styrande dokument 

 

Orsakerna till avslag på ansökan har varit att den sökande har haft för hög inkomst 
inklusive statligt bostadstillägg eller ett eget kapital högre än 100 tkr. 

Totalt utbetald summa för 2021 var 22 523 kronor. 

År 2022 inkom fyra ansökningar från de brukare som blivit beviljade KBF för 2021. 
Alla ansökningar fick avslag. Inga fler ansökningar har inkommit fram till juli månad. 
Att så få brukare sökt och fått kommunalt bostadsbidrag under 2022 har sin grund i att det 
inför året infördes höjt bostadstillägg för personer med sjukersättning och 
aktivitetsersättning. Bostadskostnadstaket har höjts till 7 500 kr för ogifta och 3 750 kronor 
för gifta och samboende. Därmed blir bostadskostnadstaket i bostadstillägget detsamma 
för personer med sjukersättning eller aktivitetsersättning som det är för pensionärer.  
Under 2022 har det därmed inte funnits behov av KBF.  

Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning är att det under 2023 kan finnas hyror som 
överstiger bostadskostnadstaket och att det då åter kan finnas ett behov av KBF. 

Axel Stenbeck 
Utredare 

Beslutet skickas till: 

Vård- och omsorgsnämnden 
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§ 78    VON/2020:58  049 

Uppföljning av kommunalt bostadstillägg till personer 
med funktionsnedsättning (KBF)  

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att 
förlänga styrdokumentet Regler för kommunalt bostadstillägg för personer med 
funktionsnedsättning, att gälla tills vidare med nedan föreslagen redaktionell ändring. 

En ny uppföljning ska göras under andra halvåret 2024. 

Ärendebeskrivning 

Från den 1 januari 2021 infördes kommunalt bostadstillägg för personer med 
funktionsnedsättning, KBF inom vård- och omsorgsförvaltningen. Bostadstillägget gäller 
för resterande del av mandatperioden 2021-2022 och ska följs upp inom giltighetstiden. I 
uppföljningen är det även viktigt att följa upp KBF ur ett jämställdhetsperspektiv för att 
se vem som får vad av kommunens resurser, på vilka villkor och varför. Detta kan leda 
till behov av att göra förändringar i utformning av riktlinjer och regler kring KBF.  

Behov av redaktionell ändring 

På några ställen i dokumentet står det felaktigt ”Minibelopp”. Det rätta ordet ska vara 
”Minimibelopp”.  

Vård- och omsorgsförvaltningens uppföljning 

År 2021 inkom 34 ansökningar för Kommunalt bostadstillägg. 13 för kvinnor och 21 för 
män. 

Tre brukare beviljades KBF för hela år 2021. En beviljades för fyra månader men flyttade 
därefter till annan bostad med lägre hyra. En brukare beviljades KBF från oktober då 
ansökan kom in. Av dessa var det fyra män och en kvinna.  
Orsakerna till avslag på ansökan har varit att den sökande har haft för hög inkomst 
inklusive statligt bostadstillägg eller ett eget kapital högre än 100 tkr. 

Totalt utbetald summa för 2021 var 22 523 kronor. 

År 2022 inkom fyra ansökningar från de brukare som blivit beviljade KBF för 2021. 
Alla ansökningar fick avslag. Inga fler ansökningar har inkommit fram till juli månad. 
Att så få brukare sökt och fått kommunalt bostadsbidrag under 2022 har sin grund i att 
det inför året infördes höjt bostadstillägg för personer med sjukersättning och 
aktivitetsersättning. Bostadskostnadstaket har höjts till 7 500 kr för ogifta och 3 750 
kronor för gifta och samboende. Därmed blir bostadskostnadstaket i bostadstillägget 
detsamma för personer med sjukersättning eller aktivitetsersättning som det är för 
pensionärer.  Under 2022 har det därmed inte funnits behov av KBF.  



 
Protokollsutdrag 

 Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2022-09-29 2 (2) 

   

Ordförandens sign Justerandes sign 

Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning är att det under 2023 kan finnas hyror som 
överstiger bostadskostnadstaket och att det då åter kan finnas ett behov av KBF. 

Ärendets handlingar 

 Regler för kommunalt bostadstillägg för personer med 
funktionsnedsättning 

Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen, akten 

https://www.katrineholm.se/download/18.6ad0d7d91768432086130767/1609744551416/Regler%20f%C3%B6r%20kommunalt%20bostadstill%C3%A4gg%20f%C3%B6r%20personer%20med%20funktionsneds%C3%A4ttning%20KF%202020-11-16,%20%C2%A7%20127.pdf
https://www.katrineholm.se/download/18.6ad0d7d91768432086130767/1609744551416/Regler%20f%C3%B6r%20kommunalt%20bostadstill%C3%A4gg%20f%C3%B6r%20personer%20med%20funktionsneds%C3%A4ttning%20KF%202020-11-16,%20%C2%A7%20127.pdf
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- dokumentet är aktuellt och uppdaterat 



 

3 (6)

Inledning 
Bakgrund 
Målet med insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
ska vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra. Lagen ska främja jämlikhet i 
levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer den omfattar, vilket inkluderar 
bland annat möjligheten att ha ett eget hem. Enligt Socialtjänstlagen (2001:453) är insatsen 
bostad med särskild service en rättighet för individer som inte själva kan tillgodose sina behov. I 
proposition 1992/93:159 framhålls att ingen annan faktor kan sägas ha så stor betydelse för 
känslan av den egna integriteten som den egna bostaden. Kommuner får med stöd av 2 kap 6 § 
Lagen om vissa kommunala befogenheter (2009:47) lämna enskilda hushåll ekonomiskt stöd i 
syfte att minska deras kostnader för att skaffa eller inneha en permanent bostad. 

Många personer med omfattande funktionsnedsättning tillbringar en stor del av sin dag i det 
egna hemmet och för dessa personer är en god bostad mycket betydelsefull.  

Syfte och omfattning 
Kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning (KBF) syftar till att underlätta 
för personer med funktionsnedsättning att få en ändamålsenlig bostad som är lämplig utifrån 
individens behov.  

Reglerna för KBF syftar till att förtydliga de förutsättningar som krävs för att få beviljat KBF i 
Katrineholms kommun och är förvaltningens stöd för beslut i dessa ärenden. 

Ansvarsfördelning 
Vård- och omsorgsnämnden prövar och fattar beslut i ärenden om KBF. Prövning och beslut 
delegeras till tjänsteman/handläggare på vård- och omsorgsförvaltningen. 

Kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning 
KBF är en frivillig ersättning som kommuner kan välja att betala ut för att främja ett självständigt 
liv för de personer den omfattar. Det är inte lagstyrt och villkoren avgörs av kommunen.  

KBF är individuellt och utgår från personens behov av, och förutsättningar för, att få en god 
bostad. Det påverkar inte hyressättningar och hyra för bostäder för särskilt service enligt LSS. 
Modellen ska garantera att personen har en miniminivå kvar att leva på och en god bostad som 
främjar ett självständigt liv och goda levnadsvillkor.  

KBF syftar till att kompensera hushållet för en bostadskostnad som utifrån särskilda behov 
kopplade till funktionsnedsättning som kan innebära att bostadskostnaden är högre än vad 
som annars skulle varit nödvändigt. Personen har inte möjlighet att välja boende på den 
ordinarie bostadsmarknaden. Boendekostnaden KBF kompenserar inte hushållet för låga 
inkomster. 
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Regler för kommunalt 
bostadstillägg i Katrineholms 
kommun 
Grundläggande 
Kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning (KBF) kan utgå till person 
som är folkbokförd i Katrineholms kommun och har beslut om bostad med särskild service för 
vuxna enligt LSS 9 § 9. Bostad med särskild service kan utföras i gruppbostad eller 
servicebostad. Insatsen ska vara beviljad av och verkställd via Katrineholms kommun.  

KBF är ett komplement till de bostadsbidrag och bostadstillägg som Försäkringskassan och 
Pensionsmyndigheten handlägger. KBF utgår endast till personer som har ansökt och fått 
beviljat bostadsbidrag eller bostadstillägg hos Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten 
och ändå inte har minimibeloppet kvar efter att hyra är betald. Personen ska dessutom ha 
någon form av inkomst, till exempel aktivitets- eller sjukersättning. 

Gifta och sammanboende 
Sambor likställs med gifta när det gäller KBF. Om det på grund av omständigheterna är 
sannolikt att två personer är sambor, ska dessa likställas med sambor, om de inte kan visa att 
de inte är det. 

En person som är gift men stadigvarande lever åtskild från sin makar/registrerad partner 
likställs med en ogift person, om inte särskilda skäl talar emot detta. 

Om personen är gift eller sammanboende ska bådas inkomster och förmögenheter räknas med 
och kostnaden för boendet delas lika mellan dem. Även minimibelopp att ha kvar påverkas, 
enligt Socialstyrelsens årligen fastställda belopp för avgiftsberäkning.  

Om den sökande är sammanboende/har inneboende delas hyran på två. Bägge behöver inte 
vara folkbokförda på samma adress för att de ska räknas som sammanboende.  

Bostad och hyra 
KBF lämnas endast för bostad som i och med beslut om särskild bostad enligt LSS anvisats den 
sökande. Bostaden ska vara anpassad och ändamålsenlig med hänsyn till personens behov. Till 
bostadskostnad räknas hyra. Hushållsel räknas inte in i hyran. Extra, frivilliga tillägg som 
exempelvis kabel-TV, får inte räknas med i hyreskostnaden.  

KBF gäller endast för personer som har andrahandskontrakt på bostaden där vård- och 
omsorgsförvaltningen har förstahandskontrakt. 

Hyresavi och andra efterfrågade underlag ska lämnas till kommunen i samband med ansökan 
och ny ansökan görs inför varje år.   

Minimibelopp 
Minimibeloppet är det belopp personen bör ha kvar att leva på efter att hyra är betald. 
Minimibelopp ska täcka normalkostnaderna för personliga behov. Minimibeloppet förändras 
varje år och utgår från det minimibelopp som Socialstyrelsen fastställer årligen i 
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meddelandeblad om uppgifter för beräkning av avgifter inom äldre- och 
funktionshinderomsorgen. 

Ansökan 
En ny ansökan ska göras årligen där följande uppgifter ska bifogas: 

 Aktuella uppgifter om inkomst 

 Aktuella uppgifter om boendekostnader 

 Beslut om bostadstillägg/bidrag och, eventuellt särskilt bostadstillägg från 
Försäkringskassan alternativt beslut om bostadstillägg/bidrag från 
Pensionsmyndigheten. 

Inkomster 
Inkomster som tas med i beräkningen är samma som Försäkringskassan inkluderar vid 
beräkning av bostadstillägg/bidrag; 

 Inkomst av tjänst 

 Inkomst av näringsverksamhet 

 Inkomst av kapital 

 Tillgångar 

 Vissa skattefria inkomster 

Det är den beräknade årsinkomsten, som den enskilde och dennes eventuella make/maka eller 
sammanboende kan antas få under det närmaste året som ska ligga till grund för 
inkomstberäkningen. 

Den sökande är skyldig att redovisa kopia av deklaration från föregående år.  

Förmögenhet 
Om personen har en förmögenhet som överstiger 100 000 kronor utgår inget KBF. 

Beslut 
Beslutet som fattas ska vara skriftligt och det ska av beslutet framgå om ansökan avslås eller 
beviljas. Det ska också framgå av beslutet, om ansökan beviljas, hur stort belopp som kommer 
att utbetalas och när utbetalning kommer att ske. Beslutet gäller för ett år i taget eller om 
personens ekonomiska förutsättningar ändras. 

Utbetalning 
KBF kan vid nyansökningar beviljas från och med den månad som ansökan har inkommit till 
kommunen. För personer som ansöker varje år utgår ersättningssumman retroaktivt från 1 
februari för det år som tillägget avser, även om beslut fattas senare under året.  

KBF utbetalas i förskott varje månad. Belopp som understiger 100 kronor per månad betalas 
inte ut.  

Förändrade förutsättningar 
Förändrade förutsättningar i inkomst, boendekostnader, familjesituation eller annat som kan 
påverka rätten till KBF, eller tilläggets storlek, måste anmälas skyndsamt till kommunen.  
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När ett beslut om bostad med särskild service enligt LSS avslutas upphör möjligheten att få KBF 
vid samma datum. Vid dödsfall gäller beslut om KBF under innevarande månad samt 
efterföljande månad, i enlighet med att dödsboet har möjlighet att säga upp lägenheten inom 
den tidsrymden. 

Omprövning 
KBF omprövas vid förändrade förutsättningar. Om nya uppgifter inkommer under tiden som 
beslut om KBF löper, eller om omständigheterna ändras, kan kommunen på egen hand 
ompröva beslutet om KBF. 

Återbetalningsskyldighet 
En person kan bli återbetalningsskyldig om KBF har betalats ut felaktigt, eller med felaktigt 
belopp. Personen har en skyldighet att snarast anmäla förändringar i inkomst, 
boendekostnader, familjesituation eller annat som kan påverka rätten till KBF, eller storleken på 
KBF. 

Överklagan 
Eftersom det inte finns en lagstadgad rätt till KBF fattas beslut utifrån dessa regler som fastställs 
i nuvarande styrdokument. Personen kan ta beslutet till Förvaltningsrätten som har att ta 
ställning till lagligheten i beslutet, det vill säga göra en laglighetsprövning, och antingen 
undanröja eller fastställa beslutet. Beslutet kan inte ändras.



 

PROTOKOLLSUTDRAG 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-10-26 1 (1) 

   

 

§ 143    KS/2022:342   

Upphörande av styrdokument - Anvisning för 
Katrineholms kommuns webbplats  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att styrdokumentet Anvisning för Katrineholms kommuns 
webbplats upphör att gälla. 

Sammanfattning av ärendet 

Efter en översyn av styrdokumentet anvisning av Katrineholms kommuns webbplats har 
bedömningen gjorts att styrdokumentet inte innehåller sådant som gör det nödvändigt 
med ett politiskt ställningstagande. Anvisningarna består dels av beskrivningar av till 
exempel den internationella standarden för tillgänglighet och GDPR, men beskriver även 
hur organisationen och ansvarsfördelningen gällande kommunens webbplatser ser ut. 

Utifrån ovanstående görs bedömningen att styrdokumentet kan upphöra att gälla och 
att det i stället görs om till ett stödjande dokument i form av ett tjänstemannaunderlag 
som stöd för hur vi arbetar med Katrineholms kommuns webbplats.  

Ärendets handlingar 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-10-03 

 Antaget styrdokument - Reviderat anvisningsdokument KF 2019-10-21 
§ 155.pdf (katrineholm.se) 

Beslutet skickas till: 

Akten 

https://www.katrineholm.se/download/18.61bcb39a16d6c9fb42c87cd6/1572355248714/Reviderat%20anvisningsdokument%20KF%202019-10-21%20%C2%A7%20155.pdf
https://www.katrineholm.se/download/18.61bcb39a16d6c9fb42c87cd6/1572355248714/Reviderat%20anvisningsdokument%20KF%202019-10-21%20%C2%A7%20155.pdf
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Datum 

2022-10-03 
Vår beteckning 

KS/2022:342 - 1.3.1 - 
Styrande dokument 

Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 

Mottagare: 

 
Vår handläggare 

Emma Fälth 
Handläggare telefon 

0150-570 15 
Handläggare e-post 

emma.falth@katrineholm.se 

Upphörande av styrdokument - Anvisning för 
Katrineholms kommuns webbplats 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att styrdokumentet Anvisning för 
Katrineholms kommuns webbplats upphör att gälla. 

Sammanfattning av ärendet 
Efter en översyn av styrdokumentet anvisning av Katrineholms kommuns webbplats har 
bedömningen gjorts att styrdokumentet inte innehåller sådant som gör det nödvändigt 
med ett politiskt ställningstagande. Anvisningarna består dels av beskrivningar av till 
exempel den internationella standarden för tillgänglighet och GDPR, men beskriver även 
hur organisationen och ansvarsfördelningen gällande kommunens webbplatser ser ut. 

Utifrån ovanstående görs bedömningen att styrdokumentet kan upphöra att gälla och att 
det i stället görs om till ett stödjande dokument i form av ett tjänstemannaunderlag som 
stöd för hur vi arbetar med Katrineholms kommuns webbplats.  

Ärendets handlingar 
 Antaget styrdokument - Reviderat anvisningsdokument KF 2019-10-21 § 155.pdf 

(katrineholm.se) 

 

Emma Fälth 
Utredare 

Beslutet skickas till: 

Kommunikationsavdelningen 

Akten 

https://www.katrineholm.se/download/18.61bcb39a16d6c9fb42c87cd6/1572355248714/Reviderat%20anvisningsdokument%20KF%202019-10-21%20%C2%A7%20155.pdf
https://www.katrineholm.se/download/18.61bcb39a16d6c9fb42c87cd6/1572355248714/Reviderat%20anvisningsdokument%20KF%202019-10-21%20%C2%A7%20155.pdf
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§ 145    KS/2022:353   

Delårsrapport per den 31 augusti 2022 för Västra 
Sörmlands Räddningstjänst (VSR)  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga delårsrapporten från Västra Sörmlands 
Räddningstjänst 2022 till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Direktionen för Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) har till medlemskommunerna 
överlämnat förbundets delårsrapport för de åtta första månaderna 2022. 
Delårsrapporten innehåller förvaltningsberättelse, måluppföljning samt resultat och 
balansräkningar för den aktuella perioden som visar förbundets ekonomiska ställning 
per den 31 augusti 2022. 

Den prognos som lämnas i delårsrapporten visar att resultatet för perioden 1 januari 
2022 - 31 augusti 2022 är minus 923 tkr och prognostiserat utfall per helår är minus 1 
000 tkr. 

Början på året påverkades fortfarande av den pågående pandemin och det har varit en 
process att få igång utbildnings- och tillsynsverksamheten igen, de delar av 
verksamheten som låg i stort sett helt nere under hela pandemin. Under året har VSR 
påverkats ekonomiskt av ökade priser på framförallt drivmedel, men även av långa 
leveranstider av material. Detta påverkar även planerade investeringar som riskerar att 
försenas ytterligare. 

Prognos för året är att varken de finansiella målen eller verksamhetsmålen kommer att 
uppnås till fullo, även om måluppfyllelsen kommer att bli högre än föregående år.  

Ärendets handlingar 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-10-04 

 Protokollsutdrag direktionen Västra Sörmlands Räddningstjänst 2022-09-28, § 
28  

 Västra Sörmlands Räddningstjänsts delårsrapport 1 januari – 31 augusti 2022 

 Utlåtande avseende delårsrapport 2022, Västra Sörmlands Räddningstjänst 

 Granskning av delårsrapport 2022-10-07, Västra Sörmlands 
Räddningstjänst – PWC 

 Västra Sörmlands Räddningstjänst - Granskning av god ekonomisk 
hushållning 2022 

Beslutet skickas till: Akten
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Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 

Datum 

2022-10-04 
Vår beteckning 

KS/2022:353 - 1.4.1 - Mål- 
och ekonomistyrning 

Vår handläggare 

Emma Fälth 
Handläggare telefon 

0150-570 15 
Handläggare e-post 

emma.falth@katrineholm.se 

Delårsrapport per den 31 augusti 2022 för Västra 
Sörmlands Räddningstjänst (VSR) 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga delårsrapporten från Västra 
Sörmlands Räddningstjänst 2022 till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Direktionen för Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) har till medlemskommunerna 
överlämnat förbundets delårsrapport för de åtta första månaderna 2022. Delårsrapporten 
innehåller förvaltningsberättelse, måluppföljning samt resultat och balansräkningar för den 
aktuella perioden som visar förbundets ekonomiska ställning per den 31 augusti 2022. 

Den prognos som lämnas i delårsrapporten visar att resultatet för perioden 1 januari 2022 - 
31 augusti 2022 är minus 923 tkr och prognostiserat utfall per helår är minus 1 000 tkr. 

Början på året påverkades fortfarande av den pågående pandemin och det har varit en 
process att få igång utbildnings- och tillsynsverksamheten igen, de delar av verksamheten 
som låg i stort sett helt nere under hela pandemin. Under året har VSR påverkats 
ekonomiskt av ökade priser på framförallt drivmedel, men även av långa leveranstider av 
material. Detta påverkar även planerade investeringar som riskerar att försenas ytterligare. 

Prognos för året är att varken de finansiella målen eller verksamhetsmålen kommer att 
uppnås till fullo, även om måluppfyllelsen kommer att bli högre än föregående år.  

Ärendets handlingar 
 Protokollsutdrag direktionen Västra Sörmlands Räddningstjänst 2022-09-28, § 28  

 Västra Sörmlands Räddningstjänsts delårsrapport 1 januari – 31 augusti 2022 

 Utlåtande avseende delårsrapport 2022, Västra Sörmlands Räddningstjänst 

 Granskning av delårsrapport 2022-10-07, Västra Sörmlands Räddningstjänst – PWC 

 Västra Sörmlands Räddningstjänst - Granskning av god ekonomisk hushållning 2022 

Emma Fälth 
Utredare 

Beslutet skickas till:  

VSR, akten
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VSR under årets första åtta månader
Det är lika bra att erkänna att 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 oväntad.  

Som en konsekvens av den ökade digitaliseringen i samhället och vårt ökade behov av it har 

verksamheten arbetat med informationssäkerhet. Genomlysning av it-säkerhet och rutiner har 

genomförts. 

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 alltså 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 på olika platser i 

Sverige under påsken, vilket sammanföll med den muslimska högtiden ramadan, för att bränna 

islams heliga skrift Koranen. Upploppen gav bränsle åt samhällsdebatten mellan å ena sidan de 

som försvarade yttrandefriheten och å andra sidan de som menade att det var orimligt att 

samhället i alla lägen försvarade provokatörers rätt att häda.  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.      

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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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. 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. 

 

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk 
ställning 
År 2022 har hittills varit händelserikt i omvärlden vilket spiller över även på VSRs verksamhet. 

Början på året påverkades fortfarande av den pågående pandemin och det har varit en process 

att få igång utbildnings- och tillsynsverksamheten igen, de delar av verksamheten som låg i 

stort sett helt nere under hela pandemin. 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 riskerar att försenas ytterligare.  

Prognos för året är att varken de finansiella målen eller verksamhetsmålen kommer att uppnås 

till fullo, även om måluppfyllelsen kommer att bli högre än föregående år. 

Uppföljning av medlemskommunernas mål 

 

     
 

Målet uppnått                                       Målet delvis uppnått                            Målet ej uppnått 

 



 

 

 

 

5 

 -VSR – alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle - 

 

Ekonomiska mål 

 

Finansiella mål Åtgärder Status 

VSR ska ha ett positivt  

årligt resultat. 
Målet ej uppnått.  

Reinvesteringar ska ske med 

förbundets egna medel. 
Utvärdering sker vid årets slut. 

 

 

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. Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) har ett negativt resultat efter årets första 

åtta månader, målet är därmed ej uppnått. Uppföljning av investeringar sker vid årets slut. Även 

prognos för helåret pekar på ett negativt resultat, främst på grund av högre kostnader än 

budgeterat för pensioner samt att intäkter för utbildning och tillsyner inte kommer att nå budget. 

VSR arbetar aktivt med uppföljning av det ekonomiska utfallet. VSRs 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. 
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Verksamhetsmål

Målen gäller från 1 januari 2020 till och med 2023. 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.

1. Verksamhetsmål  Status 

1. 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 förmågekarta. För att uppfylla dessa krav arbetar VSR med 

följande åtgärder: samverkan med andra räddningstjänster, 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.  

                 

  



 

 

 

 

7 

 -VSR – alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle - 

 

 

2. Verksamhetsmål  Status 

Trygghetsskapande och olycksförebyggande verksamhet. 
 

Åtgärder  

VSR arbetar med tillsyn, rådgivning 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 ej är uppnått då antal tillsyner och utbildningar ej nått upp till målvärdet 

för perioden.  

Detta arbete redovisas i följande tabeller: 

 
Målvärdet avser hela 2022, utfall avser 1 jan till 31 aug. 
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3. Verksamhetsmål  Status 

Minska antalet personer som skadas eller omkommer i olyckor, som föranleder 

räddningsinsats.  

Åtgärder  

VSR genomför trafiksäkerhetsutbildningar, sjukvårdsutbildningar, 

brandskyddsutbildningar samt hembesök. VSR håller en god beredskap med 

välutbildad personal och tekniskt god utrustning för att kunna göra effektiva 

räddningsinsatser. 

 

 

VSR försöker ständigt förbättra och anpassa sina utbildningar och den operativa förmågan för 

att nå måluppfyllnad.   

Vi bedömer att målet ej är uppfyllt. 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. 

Redovisning sker i följande tabeller:

       
Målvärdet avser hela 2022, utfall avser 1 jan till 31 aug.  
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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 mellan 

Östergötland, Kalmar, Kronoberg, Blekinge och Jönköpings län.  Syftet är att ha en struktur för 

samverkan mellan länen vid stora händelser.  Under 2022 infördes dynamisk resurshantering 

(DRH). Det dynamiska ligger alltså 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. Detta bidrar också till en effektivare 

räddningstjänst.  
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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 förbättra/anpassa sina utbildningar.   

Vi bedömer att målet ej är uppfyllt. 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.  

Redovisning sker i följande två tabeller: 

                                                                                                   
Målvärdet avser hela 2022, utfall avser 1 jan till 31 aug.  
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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. 

 

 

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.  

Vi bedömer att målet är uppfyllt. Resultatet för perioden blev 0 avvikelser.   

Redovisning sker i följande tabell: 
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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 38 %, vilket vi anser är lågt. En åtgärd blir att påminna personalen om 

vikten av att undersöka detta vid insatser och dokumentera uppgifterna i händelserapporterna. 

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 årets första åtta månader 

Tillsynsverksamheten har satt fart ordentligt nu efter pandemirestriktionerna har släppts. 

Funktionen har utfört 34 stycken rena LSO-tillsyner, sju stycken samplanerade (LSO/LBE) 

samt en Seveso tillsyn, vilket gör att funktionen ligger bra till för att uppnå målet för antal 

tillsyner 2022.  

Utöver att försöka efterleva lagen om skydd mot olyckor har funktionen besvarat tre stycken 

remisser från andra myndigheter. Funktionen har ett bra samarbete med Vingåkers- och 

Katrineholms kommuners andra förvaltningar i ärenden såsom detaljplanering, bygglov, 

serveringstillstånd med mera. Vingåkers kommun har nu kommit igång att använda 

dataprogrammet Castor för bland annat bygglovsärenden, VSR har sedan några år tillbaka haft 

tillgång till Castor i Katrineholms kommuns. VSR är mycket nöjda med denna lösning och 

hoppas att Vingåkers kommun också vill och kan ge oss tillgång denna lösning.  

Polismyndigheten begär yttrande av räddningstjänsten vid ansökningar om allmän 

sammankomst och offentliga tillställningar. VSR har besvarat 17 stycken sådana förfrågningar 

från polismyndigheten. Sakkunnigutlåtanden begärs in av polisen efter olika typer av bränder. 

VSR har besvarat sex stycken förfrågningar om sakkunnigutlåtande från polismyndigheten.  

Funktionen har som vanligt deltagit på BRÅ- och RTS-möten (Brottsförebyggande rådet och 

Rådet för trygghet och säkerhet) i kommunerna samt krögarträff med utbildning i ansvarfull 

alkoholservering, som Socialförvaltningen anordnar för nya och gamla krögare och dess 

personal i KFV-regionen, Katrineholm, Flen och Vingåker. VSR blev inbjudna till ett 

förebyggandemöte av RTÖG där funktionschefen deltog. Innan den riktiga campingsäsongen 

drog igång gjorde funktionen en ”campingturné” på kommunernas större campingplatser. Vi 

informerade både campinggästerna samt campingföreståndarna om brandsäkerhet och 

kontrollerade bland annat om husvagnar hade brandvarnare och läckagevakt för gasolen. En 

lyckad och uppskattad turné. 

I början av året, innan pandemirestriktionerna släpptes, utfördes två LSO-tillsyner digitalt via 

videolänk. Inför tillsynen skickade verksamheten sitt dokumenterade systematiska 

brandskyddsarbete till tillsynsförrättaren, så att denne hade möjlighet att kontrollera detta 

ordentligt. Sedan fördes en diskussion via videolänk och verksamheten fick själva berätta samt 

svara på frågor om hur de arbetar med sitt brandskydd. Inga stickprovskontroller på det fysiska 

brandskyddet i verksamheternas lokaler gjordes under dessa två tillsyner. Att utföra tillsyner på 

detta sätt, via videolänk, fungerar acceptabelt enligt tillsynsförrättaren. Dock förloras ju en 

viktig del i tillsynen i och med att inga stickprovskontroller på den fysiska miljön kan 
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genomföras, men funktionen bedömde att detta tillvägagångsätt var bättre än att inte genomföra 

några tillsyner alls. Efter att dessa två digitala tillsyner genomförts släpptes restriktionerna och 

tillsynerna därefter har genomförts genom vanligt tillsynsbesök på plats. 

I och med att MSB:s nya föreskrifter och allmänna råd om hur kommunen ska planera och 

utföra tillsyn enligt LSO som började gälla 1 juli 2022, tog funktionen i början av året fram ett 

dokument med olika tillsynsklasser som ska gälla i medlemskommunerna. I dokumentet finns 

kriterier samt vilket intervall på tillsynerna de olika tillsynsklasserna ska ha. Detta dokument 

grundar sig i bilagan till MSBFS 2021:8 föreskrifter och allmänna råd. Utöver de tillsynsklasser 

som redan fanns i bilagan har funktionen även valt att lägga till fyra lokala tillsynsklasser: 

industribyggnader, lagerbyggnader, samhällsviktig anläggning samt kulturmiljö.  

Under första kvartalet av året blev funktionens inventeringsarbete av verksamheterna i 

Daedalos klart (Daedalos är vårt verksamhetssystem). Verksamheter som inte finns kvar 

makulerades, medan verksamheter som fortfarande är aktiva men inte längre är tillsynsobjekt 

fick ligga kvar, men under tillsynsklassen Ej tillsynsobjekt. I Daedalos finns just nu 256 

verksamheter som är tillsynsobjekt och dessa är sorterade i olika tillsynsklasser. Därutöver finns 

i Daedalos 269 aktiva verksamheter som inte längre är klassade som tillsynsobjekt.   

Utfall och framåtsyftande planering/omvärldsbevakning 

Utfallet för utförda tillsyner ligger enligt planerat utfall för januari-augusti och det ser för första 

gången på flera år ut som att uppsatta mål för helåret kommer att uppnås.  

Funktionen har provat att genomföra tillsyner digital med ett program installerat på en läsplatta. 

Det visade sig att programmet hade brister, men vi ser fram emot att få prova igen när bristerna 

är åtgärdade.  

Bygglovsremisser fortsätter att vara många och tar en hel del tid för funktionen att besvara och 

följa upp. Utfallet för perioden är 73 stycken och målvärdet för helåret 2022 är 40. Funktionen 

tror att den stundande lågkonjunkturen kommer att bromsa upp den rådande byggboomen.  

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. Detta gör bland annat att fler personer 

än tidigare ska prövas avseende deras lämplighet. Här önskar funktionen att MSB tydliggör 

vilka personer i verksamheten det är som ska prövas då det finns en viss otydlighet, gärna med 

exempel från olika verksamheter. 

Arbetet med framtagande av en ny översiktsplan för Katrineholms kommun, där en person från 

funktion förebyggande ingår i kommunens arbetsgrupp, fortsätter enligt plan och beräknas 

fortlöpa till 2024.  
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Foto, VSR 

Varför tillsynsverksamheten behövs! En blockerad utrymningsväg på en restaurang.  

Nu är den här bilden tagen i Frankrike, men så här kan det se ut i Sverige också. 
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Nyckeltal 

Nyckeltalen presenteras i tabellform. Sotningsförelägganden är fortfarande få, förra året var det 

12 stycken och i år är det 14 stycken. Det fortsätter att vara högtryck i byggbranschen i 

kommunerna. Det märks tydligt på antal bygglovsremisser som VSR får besvara, 73 stycken 

bygglovsremisser har hittills besvarats av VSR i år. Flera stora och små evenemang ställdes in 

förra året på grund av pandemin, det märktes bland annat på antal remisser från polisen gällande 

allmän sammankomst och offentlig tillställning. Under samma period i år så har ansökningarna 

ökat från 3 stycken till 17 stycken.     

Utöver nedan presenterade nyckeltal har funktionen utfört 60 stycken rådgivningar gällande 

LSO/LBE, 75 stycken samråd, 37 stycken rådgivningar om sotning samt hanterat 32 stycken 

automatlarmsärenden.  

Typ av händelse Katrineholm Vingåker Allmänt Summa Målvärde 

totalt/helår 

Seveso tillsyn 0 1  1 

75 

LSO tillsyn 21 13  34 

LBE tillsyn 0 0  0 

Samplanerad tillsyn 5 2  7 

Annan tillsyn 0 0  0 

Totalt 26 16  42 

Tillstånd Explosiv 0 0  0  

Tillstånd Brandfarlig 4 0  4  

Brfv./Explv. Övrigt 1 0  1  

Sakkunnigutlåtande   6 6 6  

Remiss 

Serveringstillstånd 

10 6 
 16 20 

Remiss Trafikverket   2 2  

2 Remiss MSB   0 0 

Remiss Länsstyrelsen   1 1 

Totalt    3 

Remiss övrigt   2 2  

Remiss Detaljplan 3 0  3 

20 Övriga Planärenden 1 0  1 

Totalt    4 

Remiss Offentlig 

tillställning 

  
14 14 

 

Föreläggande Sotning 8 6  14 

25 Byte av Sotare   3 3 

Totalt    17 

Bygglovsremiss 15 8 Castor 50 73 40 

Remiss Allmän 

sammankomst 

  3 
3 

 

Summa ärenden:    185 188 
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Funktion räddning 

Viktigaste händelserna under årets första åtta månader 

En ny släckbil är inköpt till verksamheten. Släckbilen kommer att placeras på stationen i 

Katrineholm. Släckbilen är utrustad för att klara de flesta typer av olyckor. Fordonet tillverkas 

i Polen och skulle ha levererats under augusti. Dessvärre under rådande omständigheter 

kommer den att bli något försenad. VSR har också beställt en ny lätt lastbil som kommer att 

levereras under hösten. Detta fordon används mest under den senare delen vid en utryckning 

med att transportera ut material samt återföra material till stationerna. 

Samverkan med RTÖG gällande högre ledning är nu inne på sitt tredje 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. Under april 2022 infördes dynamisk resurshantering (DRH). Det dynamiska ligger alltså 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.  

Civil Insats Persson (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 22 (24) tillfällen under perioden. Utbildning har genomförts i samtliga 

områden.  

Utfall och framåtsyftande planering/omvärldsbevakning 

Larmen I Väntan På Ambulans (IVPA) har en liten ökning under perioden från 16 larm till 18.  

Suicidlarmen har minskat från 15 till 10 larm jämfört med samma period förra året. 

Trafikolyckorna fortsätter att ligga på en hög nivå, 79 larm jämfört med 79 larm under samma 

period föregående år. Larm om brand i byggnad 46 jämfört med 55 motsvarande period förra 

året. Minskningen skulle kunna vara ett resultat av att personer är mindre i sin hemmiljö nu än 

under pandemin. Både trafikolyckor och brand i byggnad anser VSR ligger på en hög nivå. 

Dessa olyckor fortsätter VSR att prioritera när det gäller det förebyggande arbetet genom att 

bland annat genomföra trafiksäkerhetsutbildningar och hembesök. Brand ej i byggnad har ökat 

från 28 till 70 larm. Det är framförallt brand i fordon och i skogen som har ökat mest. Den 

varma och torra sommaren har naturligtvis bidragit till detta. Antalet fordonsbränder ökade 

också inom VSRs område under påsk-kravallerna i Norrköping och Linköping. 
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 -VSR – alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle - 

 

Det har förekommit en del avvikelser gällande bemanningen för Räddningspersonal i 

Beredskap (RiB) under perioden. VSR fortsätter att följa upp dessa avvikelser och redovisar 

dessa i internkontrollen. VSR har genomfört nödvändiga rekryteringar av RiB-personal under 

perioden. 

Övningstid 1/1-31/8 - 2022 Antal övade timmar 

Heltidsstyrkan 1 608 (1 705) 

RiB 1 182 (1 447) 

Summa 2 790 (3 152) 

 

Antal larm har ökat något på de flesta stationer förutom i Julita. Ökningen i Vingåker och 

Katrineholm beror till stor del på flera larm om brand ej i byggnad. 

Station Antal larm jan-aug 

2022 

Antal larm jan-aug 

2021 

Katrineholm 372 332 

Vingåker 108 76 

Julita 22 30 

Björkvik 22 15 

Högsjö 15 9 

Summa 539 462 
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 -VSR – alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle - 

 

Nyckeltal  

Nyckeltalen används för att mäta och följa upp de uppsatta målen och redovisas för direktionen 

och ägarna. Nyckeltalen bidrar till att prioritera rätt förmåga och som kvalitetssäkring. 

 
Nyckeltal  
Funktion Räddning 

Jan Feb Mar
s 

Apri
l 

Maj Jun
i 

Juli Aug Jan-
aug 

 
2022 

 

Jan- 
aug 

 
2021 

Antal larm 70 52 69 67 70 55 68 88 539 462 

Antal avvikelser från 
förmågekartans 
framkomsttider 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

 Antal gånger som 
insatspersonal aktivt 
kontaktat drabbade efter 
avslutad insats 

3 
 

4 
 

6 
 

4 
 

2 
 

1 
 

2 
 

3 
 

25 36 

Antal insatser där någon 
försökt hjälpa den/de 
drabbade innan 
räddningstjänsten 
anlänt larmadress. 

2 
25% 

2 
28% 

5 
38% 

6 
40% 

5 
42% 

6 
50% 

0  
0% 

7 
50% 

33 
38% 

31 
47% 

Antal insatser som 
klassas räddningstjänst 

8 8 13 15 12 12 5 14 87 63 

Antal medborgare som 
kontaktat VSR efter 
insats 

2 3 8 6 3 2 3 4 31  
25 
 

 Antal personer som 
omkommer i olyckor 
som klassas som 
räddningstjänst 

0 3 0 0 1 0 0 0 4 4 

Antal personer som 
omhändertages på plats 
i olyckor som klassas 
som räddningstjänst 

1 0 0 0 1 0 0 2 4 3 

Antal personer som av 
transporteras i 
ambulans i olyckor som 
klassas som 
räddningstjänst 

2 0 1 1 1 1 0 3 9 13 

Antal övningstimmar för 
operativ heltidspersonal 

205 210 186 308 212 228 163 96 1 608 1 705 

Antal övningstimmar för 
RiB- personal 

168 127 179 147 205 101 95 160 1 182 1 447 

Antal hembesök av 
rådgivande karaktär. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Tid (min) från larm till 
insatsstyrkan anlänt till 
larmadress vid insatser 
som klassas som 
räddningsinsats 

9,50 
 
 

6,60 
 
 

10,2 
 
 

6,90 
 
 

8,60 
 
 

5,90 
 
 

9,40 
 
 

8,50 
 
 

8,2 9,6 
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 -VSR – alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle - 

 

Intressanta räddningsinsatser 

2022-03-20: Brand i byggnad Trädgårdsgatan 6, Katrineholm. Kraftig brand i lägenhet som 

upptäcks av ägarna när dom kommer hem. Larmar omedelbart 112 då lågor slår ut genom ett 

fönster. Man har även hört en explosion i samband med brandstart. Byggnaden är ett tvåvånings 

flerfamiljshus med källare och vind. Totalt finns fyra lägenheter i huset. Från källare till vind 

löper ett schakt med avloppsrör samt värmeledningar. Detta bidrar till att branden sprider sig i 

konstruktionen. Detta är en insats som präglas av slitgöra och många timmar med rökskydd för 

brandmännen i en miljö som är föränderlig. Byggnaden är gammal och konstruktionen ganska 

komplicerad framförallt på grund av ett schakt som löper hela vägen från källaren till vind. 

Detta gör att personalen inte riktigt förstår hur branden sprider sig. Ena stunden är det lugnt och 

i nästa stund brinner det med lågor på ett annat ställe. Man fick jaga branden för att förhindra 

spridning. Detta görs bra utifrån dom resurserna som initialt är på plats. Strukturen blev dock 

bättre när förstärkning kom från Kvillinge och man kunde sektorindela insatsen. 

 

  

Foto, VSR 
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 -VSR – alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle - 

 

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 biogastank 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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 -VSR – alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle - 

 

Funktion verksamhetsstöd 

Viktigaste händelserna under årets första åtta månader 

Under början av året har funktion verksamhetsstöd fortsatt påverkats av den pågående 

pandemin, främst gällande utbildningsverksamheten. Under våren har dock efterfrågan på 

utbildningar samt Fixar-tjänsten börjat återgå till hur det var innan pandemin. Den stora 

utmaningen nu och under hösten är snarare 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.   

Service-gruppen 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. Service-gruppen 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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 -VSR – alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle - 

 

Utfall och framåtsyftande planering/omvärldsbevakning 

Det löpande arbetet för funktionen har fungerat bra hittills. Budgetförutsättningarna för 2023 

beslutades på medlemssamrådet i april och funktionschef för verksamhetsstöd har tillsammans 

med övriga chefer tagit fram ett budgetförslag för 2023 som ska till beslut på direktionsmötet i 

slutet av september. 

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. Målet är att detta ska komma 

igång under hösten eller senast i början av nästa år.  

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.  

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.                   Så här kan det se ut när Fixar-tjänsten hjälper till. Foto, VSR.                                                                                                          

 

Fixar-tjänsten jan-aug 2022 Vingåker 
(föregående år) 

Katrineholm 
(föregående år) 

Besök 25 (20) 250 (188) 

Informationsträffar  1 (0) 0 (0) 
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 -VSR – alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle - 

 

Extern utbildning/information 

Viktiga händelser under årets första åtta månader 

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 Corona. 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 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.    

Under våren har VSR utbildat ytterligare två instruktörer i barn-HLR, vilket är väldigt bra nu 

när efterfrågan ökar, så att vi har instruktörer att fördela mellan. 

Grundläggande brandskyddsutbildning (GBU) har genomförts för personalen på flera av 

kommunernas verksamheter. 

Utfall och framåtsyftande planering/omvärldsbevakning 

Vi ser en ökad efterfrågan på framförallt HLR-utbildningar. Vi har även en del stora 

utbildnings-insatser inplanerade under hösten för personal inom Katrineholms kommun.  

Trafiksäkerhetsutbildningen för åk 9 som vi startade förra året och som blev väldigt uppskattad 

är nu bokad för alla åk 9 i Katrineholm och Vingåker under hösten. I höst kommer vi starta 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 handledning och eleverna kan även få besök av oss brandmän 

där vi berättar om vårt yrke. 
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Nyckeltal 

Nyckeltalen används för att mäta och följa upp de uppsatta målen och redovisas för direktionen 

och ägarna. Nyckeltalen bidrar till att prioritera rätt områden och som ett mått på 

kvalitetssäkring.  

 

Nyckeltal  Jan Feb Mars  April Maj Juni Juli Aug  
Jan-
aug 
2022 

 
Jan- 
aug 
2021 

 
Brandskyddsutbildningar  

          

Antal brandutbildade skolelever 0 0 203 505 676 0 12 0 1 396 0 

Antal brandutbildade från 
landsbygden 2 1 39 122 137 19 2 0 

321 91 

Totalt antal brandutbildade 
10 8 260 810 914 129 12 0 

2 143 248 

 
Trafikutbildningar  

          

Antal trafikutbildade elever 0 0 0 400 0 0 0 269 669 0 

Antal trafikutbildade från 
landsbygden 

0 0 0 60 0 0 0 40 100 0 

Totalt antal trafikutbildade 0 0 0 400 0 0 0 269 669 0 

 
Sjukvårdsutbildningar  

          

Antal sjukvårdsutbildade från 
landsbygden 7 1 19 8 41 13 0 0 

 
88 

 
0 

Totalt antal sjukvårdsutbildade 48 4 124 52 60 88 0 0 376 0 

Övrig utbildning/information            

Antal övriga utbildningar och 
informerade personer 

0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 

           

Antal personer CIP 
grund/fortbildning 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
60 

 
0 

 
0 

 
6 

 
66 

0 

Totalt antal 
utbildade/informerade 58 12 384 1 262 974 217 12 269 

3 188 248 
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God ekonomisk hushållning och ekonomisk 
ställning 

Ekonomisk redovisning per 2022-08-31  

Resultatet för januari till och med augusti 2022 uppgår till -923 tkr. Främst beror underskottet 

på att kostnaden för pensioner ger ett utfall på -604 tkr jämfört med budget. Förbundets intäkter 

är lägre än budgeterat, det gäller främst för extern utbildning samt för utförda tillsyner och 

tillstånd.  

Prognos 2022 

Prognos för VSR helåret 2022 är ett underskott om -1 000 tkr totalt. Prognosen är att kostnad 

för pensioner kommer visa -900 tkr. Intäkter för tillsyner och extern utbildning kommer inte att 

nå budget för 2022, dock kommer vissa andra intäkter att överstiga budget så totalt -100 tkr för 

intäkter jämfört med budget. Prognos för verksamhetens personalkostnader, exklusive 

pensionskostnader, samt för verksamhetens övriga kostnader prognostiseras till inom tilldelad 

budget.  

Prognos för verksamhetsmålen är att mål 2, 3, 5 och 7 inte kommer att uppnås, även om 

måluppfyllelsen är högre än förra året. VSR har inte genomfört tillsyner och utbildningar i den 

omfattning som normalt görs.  

I anspråkstagande av öronmärkta medel i prognos 2022 avser underskott på pensionskostnader. 

Den sammanfattande bedömningen är att VSR inte uppnår eller kommer att uppnå god 

ekonomisk hushållning till fullo. 
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Balanskravsresultat 
VSR uppfyller ej balanskravet i och med att periodens justerade resultat ger ett negativt resultat 

om -923 tkr. Prognos justerat resultat för helåret är - 100 tkr. 

 Utfall 2022-08 Prognos 2022 

Årets resultat enligt resultaträkningen -923 -1 000 

Samtliga realisationsvinster 0 0 

Realisationsvinster/förluster enligt undantagsmöjlighet 0 0 

Orealiserade vinster/förluster i värdepapper 0 0 

Återföring av orealiserade vinster/förluster i värdepapper 0 0 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar -923 -1 000 

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv 0 0 

Användning av medel från resultatutjämningsreserv 0 0 

Balanskravsresultat -923 -1 000 

I anspråkstagande av öronmärkta projektmedel 0 900 

Justerat resultat -923 -100 
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Väsentliga personalförhållanden 

Arbetsmiljöarbete 

Ett led i VRSs strävan att medarbetarna ska må bra är satsningen på friskvård. VSR har ett 

utvecklat friskvårdsarbete med bland annat gymutrustning och löpband. Dessutom erbjuds 

anställda ett friskvårdsbidrag. Skyddsronder har genomförts på samtliga stationer. 

Mångfaldsarbete 

VSR är 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. VSRs relativt nya brandstation 

ger större möjligheter till en mer jämställd arbetsplats.    

Kompetensutveckling 

En person har genomfört MSBs utbildning Grundutbildning för räddningspersonal i beredskap 

(GRiB).  

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. 

 
Sjukfrånvaro Heltid RiB 

<29 år dagar, % 

 
0 (5) 

0 (1,4) 
 

9 (0) 
3,6 (0) 

30–49 år dagar, % 

 
80 (46) 

2,3 (1,54) 
 

81 (32) 
7,3 (2,9) 

50 <dagar, % 

 
68 (20) 

3,5 (1,14) 
 

18 (25) 
3.0 (4,1) 

Totalt dagar, % 

 
138 (71) 

2,65 (1,39) 
 

108 (57) 
5,4 (2,8) 
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Lagstiftningen säger att sjukfrånvaron ska redovisas både avseende ålderskategori och 

könsfördelning. Vi tillämpar dock undantagsregeln eftersom anställda kvinnor understiger 10. 

Pensionskostnader 

För perioden fram till augusti 2022 minskade kostnaden med 124 tkr jämfört med samma period 

föregående år. Under förra året var dock kostnaderna höga på grund av en engångskostnad som 

berodde på ett ändrat livslängdsantagande.  

Pensionskostnader 2022-08-31 2021-12-31 2021-08-31 2020-12-31 

Pensionsutbetalningar 440 650 434 601 

Avgiftsbestämd ÅP 675 913 607 980 

Avsättning framtida utbetalningar 596 1 057 919 -777 

Löneskatt 498 695 523 293 

Framtida värdesäkring 343 244 194 404 

 Summa 2 552 3 559 2 677 1 501 
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Förväntad utveckling 
Räddningstjänsten kommer i framtiden att 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.  

I och med den nya lagstiftningen (LSO) har MSB arbetat fram fyra föreskrifter för att vägleda 

räddningstjänsterna i arbetet med den nya lagstiftningen. Detta kommer bli en utmaning för 

VSR de närmaste åren att anpassa sin verksamhet utifrån de nya föreskrifterna. De nya 

förskrifterna gäller följande: övergripande ledning av räddningstjänsten, hur kommunens tillsyn 

ska planeras och utföras, handlingsprogrammens struktur och innehåll samt innehållet i de 

olycksrapporter som skickas till MSB. 

Budgetförutsättningarna för 2023 innebär större utmaningar än vi väntade oss vid 

medlemssamrådet i april, då vi efter det har sett en skenande inflation. Då flera av våra stora 

kostnader, bland annat hyra av brandstationen räknas upp med index för oktober 2022, så finns 

det en stor risk att vi får väldigt stora kostnadsökningar för 2023 som ska hanteras inom den 

ram som tilldelats. Verksamheten har tagit fram ett budgetförslag för beslut till direktionsmötet 

i slutet av september, men beroende på inflationen och KPI för oktober kan det vara så att det 

budgetförslaget behöver revideras inför årets sista direktionsmöte.   

Utbildningsverksamheten är på gång igen med många bokningar. Troligtvis kommer 

efterfrågan på digitala utbildningar finnas kvar till viss del då det är ett effektivt sätt att 

genomföra utbildningar utan att personalen behöver förflytta sig. Att på olika sätt använda den 

teknik som vi tvingats lära oss under pandemin bör vi se som en förstärkning i det framtida 

arbetet. Vi sparar såväl tid som pengar och är förberedda om liknande situationer uppstår igen
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RESULTATRÄKNING  

Redovisning i tkr 

20220101–20220831 

Not Utfall 

jan-aug 

2022 

Budget 

jan-aug 

2022 

Prognos jan-

dec 2022 

Utfall 

jan-

aug 

2021 

Utfall 

jan-aug 

2020 

       

Verksamhetens intäkter 1 2 388 3 007 4 411 2 463 2 797 

Verksamhetens kostnader 2,3 -29 017 -28 823 -43 622 -28 

522 

-24 206 

Avskrivningar 4,6 -1 766 -2 000 -3 000 -1 

776 

-1 721 

Verksamhetens 

nettokostnader 

 -28 396 -27 815 -42 211 -27 

835 

-23 130 

       

Kommunbidrag 5 27 821 27 823 41 733 27 

102 

27 769 

Verksamhetens resultat  -574 8 -478 -733 4 639 

       

Finansiella intäkter       

Finansiella kostnader  -348 -5 -522 -199 -361 

Resultat efter finansiella 

poster 

 -923 3 -1 000 -932 4 278 

       

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  -923 3 -1 000 -932 4 278 

       

Reservering av medel till 

resultatutjämningsreserv 

      

Användning av medel till 

resultatutjämningsreserv 

      

Balanskravsresultat  -923 3 -1 000 -932 4 278 

       

Avgår ianspråktagande av 

öronmärkta projektpengar 

9   900   

Justerat resultat  -923 3 -100 -932 4 278 
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DRIFTREDOVISNING  

Driftredovisning i tkr 

20220101–20220831 

Utfall 

2022-08 

Budget 

2022-08 

Avvikelse 

2022-08 

Budget 

2022 

Utfall 

2021 

Intäkter      

Kommunbidrag 27 873 27 822 51 41 733 40 653 

Extern utbildning 469 933 -464 1 400 396 

Automatlarm 868 987 -118 1 480 1 292 

Avtal Högsjö 257 257 0 385 347 

Tillstånd explosiva varor 1 93 -92 140 48 

Tillsyn 68 167 -98 250 34 

Fixar-tjänsten 218 219 -1 328 323 

Övriga intäkter 455 352 104 528 1 398 

Finansiella intäkter      

Summa intäkter 30 209 30 829 -620 46 244 44 491 

      

Kostnader      

Driftskostnader 8 852 9 144 291 13 716 12 810 

Personalkostnader 13 599 14 036 438 21 054 20 618 

Pensionskostnader 1 777 1 176 -601 1 764 2 549 

Arbetsgivaravgifter 4 783 4 447 -336 6 670 7 096 

Arbetsmarknadsförsäkringar 6 18 12 28 26 

Avskrivningar 1 766 2 000 234 3 000 2 660 

Övriga kostnader 0 0 0 0 0 

Finansiella kostnader 348 5 -343 8 250 

Summa kostnader 31 132 30 827 -305 46 240 45 984 

      

Resultat -923 3 -925 4 -1 492 

 
 

Resultat per funktion 

Resultat, tkr Utfall 2022-08 Budget 2022-08 Avvikelse 2022-08 Utfall 2021 

Direktion och ledning 21 834 21 831 3 31 982 

Funktion verksamhetsstöd -6 087 -5 330 -757 -8 593 

Funktion räddning -16 112 -16 030 -81 -24 089 

Funktion förebyggande -559 -469 -90 -792 

Årets resultat -923 3 -926 -1 492 
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BALANSRÄKNING 

Redovisning i tkr 

20210101–20210831 

Not 2022-08-31 2021 2020 

TILLGÅNGAR     

Anläggningstillgångar     

     

Materiella anläggningstillgångar 6    

Fastigheter  9 551 9 861 10 327 

Fordon  12 853 12 732 14 546 

Inventarier  2 863 2 181 2 562 

Summa anläggningstillgångar  25 267 24 774 27 435 

     

Omsättningstillgångar     

Fordringar 7 1 704 2 879 3 254 

Kassa  2 2 2 

Bank  7 143 6 823 5 321 

Summa omsättningstillgångar  8 849 9 703 8 577 

     

SUMMA TILLGÅNGAR  34 116 34 478 36 012 

     

EGET KAPITAL, 

AVSÄTTNINGAR OCH 

SKULDER 

    

Eget kapital, inkl. periodens 

resultat 

    

Eget kapital 8 9 501 10 993 10 670 

Periodens resultat  -923 -1 492 323 

Summa eget kapital  8 578 9 501 10 993 

     

Avsättningar 10    

Pension  16 793 15 854 14 553 

Löneskatt  4 074 3 846 3 531 

Summa avsättningar  20 867 19 700 18 084 

     

Skulder     

Långfristiga skulder  0 0 0 

Kortfristiga skulder 11 4 671 5 277 6 935 

Summa skulder  4 671 5 277 6 935 

     

SUMMA EGET KAPITAL, 

AVSÄTTNINGAR OCH 

SKULDER 

 34 116 34 478 36 012 

  
  



 

 

 

 

34 

 -VSR – alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle - 

 

INVESTERINGSREDOVISNING  
VSRs tillgångar består i huvudsak av fordon och fastigheter. Under perioden sedan budget 

antagits har revidering gjorts av investeringsplanen. Flera planerade investeringar har bedömts 

kunna skjutas framåt lite ytterligare i tid. Det som tillkommit under 2022 är investering för att 

kunna hantera större översvämningar, något som blev tydligt under förra sommarens 

översvämning i Vingåker. Därav har budget för investeringar avseende inventarier överskridits 

för 2022. Avskrivning av detta hanteras dock inom beslutad budget. 

Periodens bruttoinvesteringar uppgår till: 

 

Objekt Budget 

2022 

Utfall 

jan-aug 

2022 

Budget 

2021 

Utfall 

2021 

Avskriv. 

tid (år) 

Lätt lastbil (från 2021) 650 0 650 0 30 

Basbil (från 2021) * 5 000 1 739 5 000 0 10/15 

Kemdräkt 50 0  0  

Inventarier/vattenhantering 150 520 150 0 10 

Summa 5 850 2 259 5 800 0  
 

*Inklusive material till basbil, detta skrivs av som inventarier på 10 år. 
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KASSAFLÖDESANALYS  
 

 

Kassaflödesanalys i tkr 

20200101–20201231 

Not 2021-08-31 

tkr 

2021-12-31 

tkr 

2020-12-31 

tkr 

     

Den löpande verksamheten     

Årets justerade resultat  -923 -834 323 

Avsättning för projekt 9 0 -658 0 

Justering för av- och nedskrivningar 6 1 766 2 660 2 588 

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 12 1 168 1 617 -463 

Medel från verksamheten före förändring av 

rörelsekapital 

 2 012 2 785 2 447 

     

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar  1 174 375 321 

Ökning/minskning av kortfristiga skulder  -606 -1 659 1 918 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  2 579 1 502 4 686 

     

Investeringsverksamheten     

Investering i materiella tillgångar  -2 259 0 -2 436 

Försäljning av materiella tillgångar  0 0 325 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -2 259 0 -2 111 

     

Förändring skuld finansiell leasing    -289 

     

Summa kassaflöde  320 1 502 2 286 

     

Likvida medel vid periodens början  6 825 5 323 3 037 

Likvida medel vid periodens slut  7 145 6 825 5 323 

Förändring av likvida medel  320 1 502 2 286 
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Nothänvisningar  
Not 1 Verksamhetens intäkter   

  

Belopp i tkr 2022-08-31 2021-12-31 2020-12-31 

Avgifter o ersättningar 1 449 2 390 3 492 

Extern utbildning 469 396 614 

Övriga rörelseintäkter 470 1 052 796 

Summa  2 388 3 838 4 902 

 
Not 2 Verksamhetens kostnader   

  

Belopp i tkr 2022-08-31 2021-12-31 2020-12-31 

Personalkostnader 18 388 27 714 25 522 

Kostnader material 3 256 4 381 8 293 

Lokalhyror 4 158 6 069 6 063 

Tjänster 1 173 1 953 2 217 

Avskrivningar 1 766 2 660 2 588 

Skatter, avgifter och försäkringar 266 406 340 

Pensionskostnader 1 777 2 549 798 

Övriga kostnader 348 250 411 

Summa  31 132 45 984 46 232 

 

 
Not 3 Kostnad för revision 

Periodens kostnader för revision uppgår till 120 tkr. 

 

 
Not 4 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 5 Kommunbidrag   

  

Belopp i tkr 2022-08-31 2021-12-31 2020-12-31 

Vingåkers kommun, 21% 5 794 8 457 8 733 

Katrineholms kommun, 79% 22 027 32 197 32 920 

Summa  27 821 40 653 41 653 
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Not 6 Anläggningstillgångar        

Belopp i tkr Fastigheter Julita/Björkvik Övningsfält 2022-08-31 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 -56 -254 -310 -466 -466 

Försäljning/utrangering 0 0 0 0 0 

Summa fastigheter 1 532 8 019 9 551 9 861 10 327 

            

Belopp i tkr Inventarier Fordon 

Inventarier 

och 

maskiner 2022-08-31 2021-12-31 2020-12-31 

Bokfört ingående värde inkl. leasing 30 311 5 881 36 192 36 192 34 131 

Årets anskaffningar 1 342 917 2 259  2 436 

Försäljning/utrangering      

Delsumma     38 450 36 192 36 567 

Ack avskrivningar -17 578 -3 700 -21 278 -19 084 -17 012 

Avskrivningar inkl leasing -1 222 -234 -1 456 -2 195 -2 122 

Avslut leasing     -325 

Försäljning/utrangering       

Summa inventarier 12 853 2 863 15 716 14 913 17 108 

Summa anläggningstillgångar   25 267 24 774 27 435 

 

 
Not 7 Fordringar   

  

Belopp i tkr 2022-08-31 2021-12-31 2020-12-31 

Kundfordringar 173 381 356 

Fordran moms 663 584 1 367 

Förutbetalda kostnader 0 0 0 

Skattekonto 0 0 5 

Övriga kortfristiga fordringar 868 1 914 1 527 

Summa  1 704 2 879 3 254 

 

Not 8 Eget kapital   
  

Belopp i tkr 2022-08-31 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 

Ianspråktagande av projektmedel under året  -658 0 

Summa projektmedel 4 637 4 637 4 972 

Årets resultat -923 -1 492 323 

Summa eget kapital 8 578 9 501 10 993 
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Not 9 Projektmedel  Utfall Budget 

Belopp i tkr 2022-08-31 2022-12-31 

Pensionskostnader 
 

4 637 

Summa 0 4 637 

Projektmedel summa avsättning 4 637 4 637 

 

 
Not 10 Pensionsförpliktelser och pensionsmedel   

  

Belopp i tkr 2022-08-31 2021-08-31 2020-08-31 

Förmånsbestämd ÅP 5 454 5 158 4 408 

Särskild avtalspension 11 339 10 507 10 035 

Ansvarsförbindelser 0 0 0 

Särskild löneskatt 4 074 3 800 3 504 

Avsatt till pensioner 20 867 19 465 17 947 

Finansiella placeringar 0 0 0 

Återlånade medel 20 867 19 465 17 947 

VSR har inga pensionsförpliktelser gentemot förtroendevalda eller haft anställda med visstidsförordnande 

enligt det tidigare pensionsavtalet PA KL. 

 
Avsättningar för pensioner enligt prognos, augusti 2022 

  

Belopp i tkr 2022-08-31 2021-08-31 2021-12-31 

Ingående avsättning 19 700 18 084 18 084 

Pensionsutbetalningar -440 -434 -650 

Nyintjänad pension 1 936 1 603 1 294 

Ränte- och basbeloppsuppräkning 342 193 244 

Förändring löneskatt 229 270 316 

Övrigt -900 -251 412 

Summa avsättningar för pensioner inkl. löneskatt 20 867 19 465 19 700 

    

Aktualiseringsgrad 100% 100% 100% 

    

Specifikation avsatt till pensioner    

Särskild avtalspension 11 339 10 507 10 620 

Intjänad förmånsbestämd ålderspension 5 454 5 158 5 234 

PA-KL pensioner 0 0 0 

Summa pensioner 16 793 15 665 15 854 

Löneskatt 4 074 3 800 3 846 

Summa avsatt till pensioner 20 867 19 465 19 700 
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Not 11 Kortfristiga skulder   
  

Belopp i tkr 2022-08-31 2021-12-31 2020-12-31 

Pensionsskuld, individuell del 675 816 888 

Löneskatt pensionsskuld, individuell del 164 198 215 

Semesterlöneskuld 1 247 1 606 1 466 

Komptidsskuld 128 158 108 

Leverantörsskuld 341 610 2 157 

Momsskuld 15 0 0 

Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter 962 894 1 034 

Sociala avgifter/källskatt 1 138 994 1 067 

Summa 4 671 5 277 6 935 

 

 

Not 12 Övriga ej likviditetspåverkande poster 

  

Belopp i tkr 2022-08-31 2021-12-31 2020-12-31 

Förändring pensioner inklusive utbetalningar 939 1 301 -373 

Förändring löneskatt pensionsavsättning 229 316 -90 

Summa 1 168 1 617 -463 
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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 månadsskiftet 08-09, men hänförliga till augusti har i 

huvudsak skuldförts och belastat periodens resultat. 

Löner, semesterersättningar och övriga förmåner har redovisats enligt kontantmetoden. 

Semesterlöneskuld 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 periodens slut, men hänförliga till redovisningsperioden har i flertalet 

fall fordringsförts och tillgodogjorts periodens 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 ett basbelopp klassificeras 

som en tillgång. Inventarier med kortare varaktighet än tre år och inköpsvärde mindre än ett 

basbelopp klassificeras som en 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. 

Komponentavskrivning för fastigheter kommer att utredas. 

Avskrivningar görs under en period om 5-30 år, och påbörjas mån efter att investeringen tagits 

i bruk. 
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Begreppsförklaring 

Anläggningstillgångar: Fast och lös egendom avsedda att stadigvarande innehas i 

verksamheten. 

Avskrivningar: Planmässig värdenedsättning av anläggningstillgångar. 

Anskaffningskostnaden 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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Revisorema skall bedöma om resultatet i delårsrapporten är forenligt med de mål for den ekonomiska
ftirvaltningen som direktionen beslutat om i årsbudgeten och flerårsplanen.

Förbundets revisorer har översiktligt granskat Västra Sörmlands Räddningstjänsts delårsrapport per
2022-08-31. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad och inriktad på analys och mindre på
detaljgranskning. Granskningsresultatet framgår av bifogad revisionsrapport som utarbetats av PwC.

Den prognos som lämnas i delårsrapporten visar att Västra Sörmlands Räddningstjiinst inte kommer
att uppnå ekonomisk balans for 2022,med ett forväntat balanskravsresultat på -1,0 mnkr per helår.

Finansiella mål och verksamhetsmål som kan kopplas till god ekonomisk hushållning finns. Dessa har
fastställts av direktionen.

Revisorerna bedömer att:

Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och
god redovisningssed i övrigt.
Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering har det inte
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kommit fram nägra omstiindigheter som ger oss anledning att anse att det prognostiserade re-
sultatet inte skulle vara delvis forenligt med de verksamhetsmål som fullmiiktige fastställt i
budget2022.
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Revisionsrapport



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 for 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 Drift och 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 for finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utöra 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 utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför
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.,k
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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 utfort en översiktlig granskning av utfall och ställning i delårsrapportens resultat-
räkning, balansräkning, den översiktliga beskrivningen av förbundets drift- och investe-
ringsverksamhet, samt noter for 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 iforhållande 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 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
från den 2022-09-16. 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 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 följande 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 gransk-
ning av delårsrapportens noterar vi att
utfallet per augusti delvis är förenligt
med de målsom direktionen fastställt i

budget 2022.

@
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Innehållsförteckning

Sammanfattning

lnledning

Bakgrund

Syfte och revisionsfrågor

Revisionskriterier

Avgränsning

Granskningsresultat

God ekonomisk hushållning

lakttagelser

Bedömning

Rekommendationer
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Inledning

o

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 mål för 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

Granskningen ska besvara foljande revisionsfråga:

Ar resultaten 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)
o 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 kommunal verksamhet

Rapportens innehåll har sakgranskats av funktionschef verksamhetsstöd och förbunds-
chef.

a
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Granskningsresultat
God ekonomisk hushållning

lakttagelser
MåI

I delårsrapporten görs/görs inte en avstämning mot årsprognosen avseende förbundets
finansiella och verksamhetsmässiga mål som fastställts i budget2022.

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
forbundet 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 i en ökad trygg-
het och säkerhet för medlems-
kommunernas invånare.

-.epltåE
4



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-
li n gsprogra m mets förmåge-
kafta.

Resultatet per augusti är noll av-
vikelser.

Vid 60 procent av alla olyckor
som uppfyller kriterierna for
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.
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Rekommendationer
Granskningen föranleder inga rekommendationer

2022-10-07

Rebecka Hansson Louise Magnusson

Uppdragsledare Granskningsansvarig

Denna rapport har upprättats av Öhrlings 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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§ 160    KS/2022:398   

Vårdförbundet Sörmlands delårsrapport 2022  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige lägger delårsrapporten från Vårdförbundet Sörmland till 
handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Vårdförbundet Sörmlands förbundsdirektion har överlämnat delårsrapport för perioden 
januari till och med augusti 2022 till kommunstyrelsen och socialnämnden eller 
motsvarande i medlemskommunerna för kännedom.  

För perioden redovisar Vårdförbundet Sörmland ett positivt ekonomiskt resultat om 1 
881 tkr, orealiserade vinster 809 tkr. Prognosen för helåret 2022 är 296 tkr. 
Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas. 

Ärendets handlingar 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-11-03 

 Skrivelse, Vårdförbundet Sörmland 

 Delårsrapport för perioden 2022-01-01 – 2022-08-31, Vårdförbundet 
Sörmland  

 Granskning av delårsbokslut 2022 för Vårdförbundet Sörmland, EY 

 Utlåtande avseende delårsrapport 2022, revisorerna i Vårdförbundet 
Sörmland  

Beslutet skickas till: 

Akten 



 

 KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: /Eget_Adressat/ Org.nummer 212000-0340 

Kommunledningsförvaltningen Telefax:   

641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 

 

Tjänsteskrivelse Sida 1 (1) 

Datum 

2022-11-03 
Vår beteckning 

KS/2022:398 - 1.4.1 - Mål- 
och ekonomistyrning 

Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 

Mottagare: 

 
Vår handläggare 

Rasmus Berglöv 
Handläggare telefon 

0150-570 71 
Handläggare e-post 

Rasmus.Berglov@katrineholm.se 

Vårdförbundet Sörmlands delårsrapport 2022 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga delårsrapporten från 
Vårdförbundet Sörmland till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Vårdförbundet Sörmlands förbundsdirektion har överlämnat delårsrapport för perioden 
januari till och med augusti 2022 till kommunstyrelsen och socialnämnden eller 
motsvarande i medlemskommunerna för kännedom.  

För perioden redovisar Vårdförbundet Sörmland ett positivt ekonomiskt resultat om 1 881 
tkr, orealiserade vinster 809 tkr. Prognosen för helåret 2022 är 296 tkr. Bedömningen i 
delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas. 

Ärendets handlingar 
 Skrivelse, Vårdförbundet Sörmland 

 Delårsrapport för perioden 2022-01-01 – 2022-08-31, Vårdförbundet Sörmland  

 Granskning av delårsbokslut 2022 för Vårdförbundet Sörmland, EY 

 Utlåtande avseende delårsrapport 2022, revisorerna i Vårdförbundet Sörmland  

 

Rasmus Berglöv 
Nämndsekreterare 

Beslutet skickas till: 

Akt 
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Översikt över verksamhetens utveckling 

Inledning 

Delårsrapporten ska innehålla en översiktlig och sammanfattande redogörelse för perioden 1 januari 

2022 till och med 31 augusti 2022. Delårsrapporten utgör en väsentlig del av den löpande 

uppföljningen av Vårdförbundet Sörmlands verksamhet och ekonomi. 

Strukturen på delårsrapporten 2022 har setts över utifrån aktuella rekommendationer från Rådet för 

kommunal redovisning, RKR när det gäller rubriker och innehåll.  

I delårsrapporten redovisas och analyseras läge och förväntad utveckling gällande Vårdförbundet 

Sörmlands verksamhet och ekonomi i förhållande till de beslutande målen och de ekonomiska 

ramarna. Syftet med delårsrapporten är att ge underlag för att kunna vidta åtgärder om utvecklingen 

följer den som planerats.  

 

Verksamhetens utveckling under perioden 

Perioden har i hög utsträckning präglats av ett normalläge i ordinarie verksamhet med full kapacitet 

efter coronapandemin. Beläggningen på Vårnäs behandlingshem har ökat och antalet besök på 

familjerådgivningen är tillbaka till en nivå som är mer jämförbar med året innan pandemin 2019.  

I grunden har Vårdförbundet Sörmland en stabil ekonomi med goda förutsättningar genom årliga 

anslag från medlemskommunerna och genom anslag från Region Sörmland för avgiftnings-

verksamheten. I år har anslaget för Vårdförbundet Sörmland räknats upp med 1,5% jämfört med 

tidigare 3%. Verksamheten vid Vårnäs behandlingshem är i högre grad beroende av intäkterna för de 

externa placeringarna från andra uppdragsgivare, liksom den förlänga behandlingen för kvinnor och 

män i de så kallade halvvägshusen. Det ekonomiska utfallet för Vårdförbundet Sörmland påverkas i 

högre grad av resultatet för Vårnäs behandlingshem i denna del.   

För perioden redovisar Vårdförbundet Sörmland ett positivt ekonomiskt resultat om 2 690 tkr, 

orealiserade vinster 809 tkr. Föregående år var resultatet 1 631 tkr för motsvarande period.  

Vårnäs behandlingshem visar ett positivt delårsresultat med 1 915 tkr. Familjerådgivningen visar ett 

positivt resultat med 775 tkr. Prognosen för helåret 2022 är 296 tkr. Det som främst lyfter resultatet 

är intäkter från platser på Hvh (halvvägshuset), som har ökat under perioden med 900 tkr jämfört 

med samma period föregående år samt orealiserade vinster, ersättning från staten för sjuk-

lönekostnader och ersättning från arbets-förmedlingen. Det egna kapitalet uppnår det finansiella 

målet. 
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Vårdförbundet Sörmland 

Översiktlig beskrivning 

Vårdförbundet Sörmland är ett kommunalförbund med fem kommuner i Sörmland som medlemmar. 

Medlemskommunerna är Eskilstuna, Flen, Katrineholm, Strängnäs och Vingåker. 

Vårdförbundet – direktion och ledning. Förbundsdirektionen har fem ordinarie ledamöter och fem 

ersättare, en ordinarie ledamot och en ersättare för varje medlemskommun. Tre insynsråd från Region 

Sörmland ingår också i direktionen. Direktionen har haft fyra sammanträden under delårsperioden till 

och med augusti 2022.  

Direktionens arbetsgrupp, som består av fem ledamöter – en från varje medlemskommun – samt ett 

insynsråd från Region Sörmland under ledning av ordförande, arbetar särskilt med utvecklings- och 

förnyelsefrågor för förbundet. Arbetsgruppen är även beredningsorgan för ärenden inför direktionens 

sammanträden.  

 

 

Ansvars- och verksamhetsområden 

Förbundets primära uppgift är att lösa viktiga samhällsfrågor inom det sociala området för 

medlemskommunerna. Detta görs genom att verksamheter som förbundet är huvudman för utformar 

innehållet i insatserna så att de främjar hjälp till självhjälp för individerna. Verksamheterna 

kännetecknas också av lättillgängliga insatser – såväl i öppna som slutna former.  

Verksamheterna vid Vårdförbundet Sörmland består av 

• Vårnäs behandlingshem som behandlar vuxna som missbrukar alkohol och droger. 

• Familjerådgivning, som bedriver rådgivning till familjer 

• CTL-utbildning, certifiering i tolvstegsbehandlingens läroprocesser 
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

Verksamhetsrapport 

Verksamheterna inom Vårdförbundet Sörmland har under perioden återgått till ett mer normalläge 

efter coronapandemin. Det finns upparbetade rutiner med hänsyn en ökad smittspridning i 

verksamhetsplaneringen. 

Vårnäs har bedrivit ordinarie verksamhet utan några begränsande anpassningar utifrån smittskydd 

under perioden och kunnat ta emot fler externa placeringar utifrån upphandling samt att antal 

placeringar på halvvägshuset, Hvh väsentligt ökat under perioden.  

 

Volymutveckling 

Styrmått 
Utfall jan-
aug  2022 

Prognos 
2022 

Utfall jan-
aug 2021 Utfall 2021 

Vårnäs     

Antal genomförda vårddygn, minst 
8000 dygn/år 4758 8000 3331 5134 

Genomsnittlig dygnsbeläggning, 23 
patienter/dygn 19,58 23 13,71 14,07 

Väntetiden för inskrivning, max 14 

dagar 8 14 24,0 14 

Andel nöjda patienter/beställare, 
minst 85% 91,5% 93% 92,8% 94,3% 

Antalet genomförda avgiftningar, 
minst 150/år 117 150          77 154 

Kostnader för investeringar/underhåll 
i lokaler, minst 3% av omsättningen 2,4% 10% 5% 5,6% 

Kostnader för kompetensutveckling, 
minst 1% av omsättning 0,4% 1% 0,03% 1,2% 

Minst 20 timmars handledning/år 12 35              21 24 

     

Familjerådgivningen     

Antal bokade samtal 1339 2100 1155 1860 

Antal genomförda samtal 872 1500 843 1322 

Medelväntetiden från tidsbokning till 
tidpunkt för samtal, max 14 dagar 8 14 11 10 

Andelen nöjda klienter, minst 85%  90%  96% 

Antal nya ärenden 

                                    

264                       480 302 476 

Antal pågående ärenden vid 
periodens slut 228 250 223 225 

Antal avslutade ärenden 221 470 288 467 

Kostnad för kompetensutveckling, 
minst 1% av omsättningen 0,4% 5% 1,1% 1,5% 

 

Kommentar 

Medelväntetiden till Vårnäs har minskat till 8 dagar jmf med 24 dagar 2021. Antalet avgiftningar har 

ökat 117 jämfört 77 med samma period 2021.  
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Antal avgiftsbefriade nya ärenden är 209 under perioden hos familjerådgivningen, varav 6 stycken  

med presentkort. Medelväntetiden från tidsbokning till tidpunkt för samtal har minskat till 8 dagar 

jämfört med 11 dagar samma period förra året (mål 14 dagar). 

Antal ärenden med barn under 18 år är 264 under perioden och antal barn under 18 år är 402 st 

(hemmavarande, umgängesbarn och växelvis boende). 

 

 

 

Öppet intag 2022 – utfall och budget 

Kommun Budgeterade    

vårddygn 

Nyttjade 

vårddygn 
2022-08 

Procentuellt 

nyttjande 
2022-08 

Nyttjade 

vårddygn 
2021-08 

Procentuellt 

nyttjade 
2021-08 

Eskilstuna 3 819 1 862 49% 1 584 41% 

Katrineholm 1 241   888 72 %   467 37% 

Vingåker   328   330 106 %    33 10% 

Strängnäs 1 328   938 71 %   551 43% 

Flen   584  242  41 %   405 66% 

Totalt öppna 
intaget 

7 300 4 260 67,8% 3 040 39,4% 

 

Externa uppdragsgivare som placerat patienter på Vårnäs under perioden: 

Externa 

uppdragsgivare 

2022-08 2021-08 2020-08 Budgeterat 

vårddygn år 
2022 

Kommuner 378 205 112  

Kriminalvården 120 36  29  

Arbetsgivare    0  42   0  

Övriga    0   8   3  

Totalt externa  498 291 144 1095 

Totalt Hvh 1265 694 1081 2190 

 

Kommentar: 

Under perioden januari - augusti har antalet patienter som kommit in på öppet intag ökat,            
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total 17,53 patienter/vårddygn jämfört med 12,51 år 2021, budgetmål (20,0). 

 

Vad gäller externa placeringar så är målet 3,0 patienter/vårddygn (totalt 1095). Det en ökning för 

perioden till 2,05 patienter/vårddygn (2022) jämfört med samma period 1,2 (2021).  

Målet för placeringar på Halvvägshuset är 6,0 patienter/vårddygn (totalt 2190). Under perioden har det 

ökat till 5,21 patienter/vårddygn jämfört med samma period förra året 2,86. 

 

Utbildning 

Under 2016 övertog Vårdförbundet Sörmland GSK ehf:s användarrättighet och Copy Right av CTL-

utbildningen ”Certifiering i Tolvstegsbehandlingens Lärprocesser”. 

Kompetenskravet för rådgivare är bland annat certifiering och certifiering i egen regi garanterar en 

långsiktig kompetensförsörjning. 

Målet för 2022 är att genomföra två utbildningsinsatser gällande CTL. En utbildning har genomförts 

under våren och den andra startade upp i augusti 2022 med deltagare från medlemskommunerna och 

externa.  
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     FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

  

Händelser av väsentlig betydelse 

Väsentliga händelser under perioden 

Nedan anges händelser under perioden som på ett väsentligt sätt påverkat Vårdförbundet Sörmlands 

verksamhet och ekonomi under innevarande år eller på längre sikt.  

• Vårdförbundet har jobbat med frågan kring Eget kapital med anledning av Eskilstuna kommuns 

beslut där man om aviserat ev utträde ur förbundet. Arbetsgruppen fortsätter diskutera frågan 

och återkommer senare i höst med förslag till direktionen som sedan ligger till grund för 

ägarmötet.  

 

• Direktionen beslutat att dela ut presentkort med ett avgiftsfritt samtal hos familjerådgivare till 

alla nyblivna föräldrar i samarbete med Barnhälsovården/BVC i medlemskommunerna. 

 

• Direktionen beslutat att första besöket hos familjerådgivare är avgiftsfritt under perioden  

1 feb – 31dec 2022. 

 

• 31 patienter har blivit Covid-vaccinerade. 

 

• Upphandling av totalentreprenad avseende fasadmålning m m alla gula hus vid Vårnäs 

behandlingshem har genomförts. Målningsarbetet påbörjat i augusti månad. 

 

• 1 januari 2023 blir AKAP-KR (Avgiftsbestämd Kollektiv Avtalad Pension) det gällande 

pensionsavtalet för anställda hos medlemmar i Sobona. Pensionsavsättningarna i AKAP-KR blir 

6% på den pensionsgrundande lönen till och med 7,5% av inkomstbasbeloppet. En höjning från 

nuvarande 4,5%. Vårdförbundet Sörmland behöver ansöka om nytt avtal för pensions-

administration av AKAP-KR. 

 

• Besök av socialminister Lena Hallengren, information öppet intag. 
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God ekonomisk hushållning och måluppfyllelse 

 

Samlad bedömning 

Föregående år har präglades av ett arbete med att snabbt ha fått ställa om för att möta nya behov och 

förändrade förutsättningar till en pandemi så har det under 2022 varit möjligt att bedriva det ordinarie 

arbetet med utgångspunkt i verksamhetsmålen. Ett fortsatt arbete pågår för att öka beläggningen på 

öppet intag och externa placeringar när Vårnäs åter kan bedriva ordinarie verksamhet. 

I delårsrapporten redovisa en bedömning av Vårdförbundets Sörmlands förväntade utveckling 

avseende ekonomi och verksamhet, utifrån målen om god ekonomisk hushållning. Bedömningen av 

god ekonomisk hushållning görs med utgångspunkt från de övergripande målen och resultatmålen i 

verksamhetsplan med budget 2022–2024. 

Vårdförbundet Sörmland har under delåret en positiv avvikelse gällande ekonomi. Delårsrapporten 

2022 visar att de två finansiella målen har uppnåtts helt för perioden. Samtidigt bedöms flertalet av 

verksamhetsmålen ha uppnåtts helt eller delvis för perioden. Den samlade bedömningen är att 

Vårdförbundet Sörmland, trots utmaningar med en ökad inflation och ökade kostnader för bland annat 

el, livsmedel, bränsle har bedrivit en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet under perioden. I 

bedömningen vägs de finansiella och verksamhetsmässiga målen samman. Vårdförbundet har därmed 

haft en god ekonomisk hushållning. För de mål som ej bedöms ha nåtts eller som bedöms vara delvis 

uppnådda har åtgärder vidtagits som fortsätter under resten av året för att ytterligare förbättra 

måluppfyllelsen. 

 

 

Finansiella mål 

I enlighet med god ekonomisk hushållning och en ekonomi i balans ska Vårdförbundets finansiella mål 

anges i budget och stämmas av i delårsrapport och årsbokslut. I tabellen nedan redovisas de 

finansiella mål som fastställs av direktionen för Vårdförbundet Sörmland i budgeten med utfall för 

perioden samt prognos för helåret.  

 

Status Resultatmål Prognos Kommentar 

    Att under 2022 uppnå ett 

positivt resultat med lägst 1% 
av omsättningen 

    Resultatet för delåret 2022 uppgår till 

13,65% av omsättningen, vilket innebär 
att målet nås för perioden.  
Även prognosen för helåret pekar mot 
att målet kommer att uppnås. 

    Det egna kapitalet skall under 

planperioden 2022–2024 ej 
understiga 11 mkr 

    Det egna kapitalet, som påverkats av 

redovisat resultat, uppgår till 27 345 tkr 
för delåret. Pågående underhåll på 
fastigheterna(fasadmålning), skog, 
personalutveckling m m kommer att 

påverka det egna kapitalet negativt. 
Kostnaderna ligger under sista tertialen.                                                   
Målet bedöms uppnås i årsbokslutet. 
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Verksamhetsmål Vårnäs behandlingshem 

Status Resultatmål Prognos Kommentar 

    
Minst 50% av patienterna 

som nås genom uppföljning 
skall ha uppnått en 
stadigvarande drogfrihet samt 
vara aktiva i 
självhjälpsgrupper två år efter 
avslutad behandling 

    Uppföljning görs en gång per år i 

samband med årsredovisning. 
Senaste resultatet 2021 var 81,4% av 
de som svarat (27 kontaktade) 
fortfarande i kontakt med självhjälps-
grupper. 

    
Öka informationen och 
marknadsföringen mot 
medlemskommuner och 

externa köpare. Minst fem 
större informationstillfällen/ 
marknadsföringstillfällen per 
år. 

    Verksamhetschefen - information till 
HR-avdelningen i Eskilstuna, möte med 
Stadsmissionen, socialtjänsten i 

Strängnäs och information till  
socialnämnden i Flen. 

    Att genomföra 
kvalitetsmätning genom att 
erbjuda samtliga patienter 
som genomför 
primärbehandling möjlighet 

att besvara en IT-baserad 
enkät med frågeställningar 
som mäter hur nöjd patienten 
är med behandlingens olika 
delar. Att det samlade 

resultatet från 
kvalitetsmätningen skall 

uppgå till minst 85% av 
enkätens maxpoäng. 

    Vid delåret upplevde sig 91,5% av 
patienterna nöjda med behandlingen. 

    Minska andelen patienter som 
avbryter behandlingen 

    Antalet avbrott har uppgått till 47%   
(87 st) jämfört med 50% (67 st) avbrott 
motsvarande tid 2021. Majoriteten 

avbryter under introduktionen. 

    
Öka kompetensen hos 
vårdgivande personal 

    Samtlig personal genomgått HLR 
utbildning.  
Handledning till samtlig personal. 

 

Verksamhetsmål Familjerådgivningen 

Status Resultatmål Prognos Kommentar 

     Minst 85% av klienterna ska 
vara nöjda i kontakten med 
familjerådgivningen 

    Brukarundersökning genomförs under 
oktober/november 2022.  
Okt/nov 2021 svarade 96% att de kan 
tänka sig att rekommendera andra att 
söka familjerådgivningen. 

      
Fortsatt samverkan med 
mödravård, familje- och 
barnavårdscentraler 

    Familjerådgivare har besök 
familjecentralen i Katrineholm och Flen. 
Samverkan med BVC – presentkort till 
ett avgiftsfritt besök hos familje-
rådgivare. 

     
Få fler med relationsproblem 
att ta en tidig kontakt för 

rådgivning 

    
Målet bearbetas proaktivt för att 
verksamheten skall synas och känd av 

kommunmedborgarna dit par kan vända 
sig som vill förbättra sin relation för att 
fortsätta leva tillsammans eller separera 
eller behov av hjälp och stöd i 
föräldraskapet. Delat ut presentkort på 

BVC i förebyggande insats och 
medverkan i lokalpress och 
radiointervjuer. 
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Ekonomisk ställning & prognos 

Resultatutveckling 

Budgetföljsamhet 

Driftsredovisning, nettoresultat (tkr) 

 
Utfall per 31/8 

2022 
Utfall per 31/8 

2021 
Budget per 31/8 

2022 
Budgetavvikelse  

delår 2022 

Intäkter tkr tkr tkr tkr 

Anslag 15 719 15 510 15 719 0 

Vårdavgifter 3 171 1 846 3 704 -533 

Övriga intäkter 820 969 333 487 

S:a Intäkter 19 710 18 325 19 756 -46 

     

Kostnader     

Personalkostnader -12 828 -12 769 -12 409 -419 

Data, telefoni -582 -632 -418 -164 

Fastighets/lokalkostnad -1413 -1 860 - 1 635 222 

Fordonskostnad -318 -249 -133 -185 

Förbrukningsmaterial -694 -577 -239 -456 

Livsmedel -953 -631 -864 -89 

Konsult/medlemsavgifter -464 -312 -484 44 

Marknadsföring/reklam -21 -27 -57 36 

Patientavgifter -109 -105 -300 191 

Avskrivningar -435 -448 -400 -35 

Finansiella poster 797 917 0 773 

S:a Kostnader -17 020 -16 694 -16 939 -82 

     

Resultat 2 690 1 631 2 817 -128 

 

Investeringsredovisning  

Investerings- och underhållsredovisning (tkr) 

Huvudprojekt 
Utfall per 30/8 

2022 
Budget helår 

2022 
Kvar av årets 

budget 

Prognos 
avvikelse helår 

2022 

Tvätt av husfasader  60 60 60 

Fasadmålning samt byte 
av ruttet material 252 1200 948 0 

Konsultanalys avseende 
nytt avlopp  100 100 90 

Nytt avlopp- och 
dricksvattenledning *    

Skogsvårdsåtgärder 
(röjning, plantering)  100 100 50 

 

Kommentar: 

Fasadmålning av alla gula hus har påbörjats i augusti. Kommer inte att bli klart under hösten utan 

kommer att färdigställas och avslutas under våren 2023. 
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reparationer. Det kostar mycket att underhålla och vi måste göra något. Undersöker alternativa 

lösningar under hösten 2022. 
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Balanskravsresultat 

Balanskravsresultat för perioden 

Från och med 2019 gäller en ny redovisningslag, Lag (2018:597) om kommunal bokföring och 

redovisning. Detta har bland annat inneburit att Vårdförbundet Sörmland från och med 2019 ska boka 

upp orealiserade vinster och förluster i värdepapper, vilket påverka resultatet, för perioden positivt 

med 773 tkr. Vi bedömer att balanskravsresultatet uppnås för 2022. 

Väsentliga personalförhållanden 

Antalet tillsvidareanställd personal inom Vårdförbundet Sörmland är 27, (17 kvinnor och 10 män) 

varav två personal är tjänstlediga för studier. Antalet månadsanställda 26, (16 kvinnor och 10 män). 

På Vårnäs behandlingshem är 2 kvinna och 9 män timanställda.   

  

Kompetensutveckling 

Samtlig personal har deltagit i HLR-utbildning. Samtlig personal får regelbunden handledning. 

Två familjerådgivare har deltagit på KFR:s (föreningen Sveriges kommunala familjerådgivare) 

studiedagar i Halmstad med temat, ”Värden, val och vånda – om existentiella samtal på 

familjerådgivningen”. En familjerådgivare har deltagit i utbildning för nya familjerådgivare i Jönköping. 

 

Arbetsmiljö 

Nyckeltal (Tertial -) 

Mätdatum

/ 

Mätperiod 

Utfall 

delår 

2022 

Utfall 

kvinnor 

delår 

2022 

Utfall 

män 

delår 

2022 

Utfall 

delår 

2021 

Utfall 

kvinnor 

delår 

2021 

Utfall 

män 

delår 

2021 

Arbetad tid, timmar 1/1-31/8 116 896 70 823 46 073 35 123 24 352 26 013 

Total sjukfrånvaro timmar 1/1-31/8 5 088 2 945 2 144 4 125 2 234 1 743 

Sjukfrånvaro totalt (%) 1/1-31/8 4,35% 4,16% 4,65% 6,28% 4,14% 9,16% 

Andelen av sjukfrånvaron som 
avser frånvaro under en 
sammanhängande tid av 60 
dagar eller mer 1/1-31/8 0,39 0,63 0 0%   

 

Kommentar: 

 

Den totala sjukfrånvaron minskade från 6,28% till 4,35 jämfört med föregående år. Korttids-       

frånvaron har minskat även om det betonas att medarbetare med symptom inte ska arbete.           

Den totala sjukfrånvaron för kvinnor under perioden 4,16%, är på samma nivå i jämförelse med 

samma period 2021, 4,14%. Den totala sjukfrånvaron hos män har minskat från 9,16 % samma period 

förra året till 4,65%.  

Den totala långtidssjukfrånvaron, som omfattar över 60 dagar eller mer för perioden är 0,39 %. 

Friskvårdsersättning, 2 000 kr per anställd och år används utifrån individuella önskemål och behov 

enligt Skatteverkets regler.  
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Förväntad utveckling 

Utveckling Vårdförbundet Sörmland 

Vårnäs har under delårsperioden återgått till en verksamhet som är så mycket av normaltillstånd det 

går utan att ge avkall på patientsäkerhet i ett smittskyddsperspektiv.  

Eskilstuna kommuns beslut där man aviserat om ev utträde har skapat viss oro i organisationen över 

förbundets framtid. Vårdförbundet jobbar med frågan och för att stärka öppet intag och vårdkedjan 

planerar Vårnäs i samverkan med Vägen ha en öppen tolvstegsgrupp i Eskilstuna. 

 

Åtgärdsplan 

Pågående åtgärder 

• Öppen tolvstegsgrupp med Vårnäs som huvudansvarig i samverkan med Vägen i Eskilstuna 

startar den 20 september, tisdagar och fredagar. Anmälningar har börjat komma in.  

• Anhörigprogram och CTL-utbildning är i gång. 

• Arbetar med ett annat förhållningssätt för att minska ”drop-outs”, patienter som avbryter 

behandlingen.  

• Patienterna är många gånger sköra och i sämre somatisk status med andra sjukdomar. För att 

på bästa sätt skydda och hjälpa våra patienter ombesörjs vaccinering till de som önskar på 

Vårnäs. 

• En rådgivare på Vårnäs har ett särskilt ansvar som placeringssamordnare för att arbeta upp 

samarbetet med ramavtalsägarna och kvalitén på placeringarna. 

• Rekryteringsförsök ny sjuksköterska fortsätter. 
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 EKONOMISK REDOVISNING 

 

Ekonomisk redovisning 

Resultaträkning (tkr) 

Resultaträkning       

Redovisning i tkr Not Jan-aug 
2022 

Jan-aug 
2021 

Budget 
2022 

Prognos 
2022 

Utfall 
2021 

Verksamhetens intäkter 1 3 991 2 815      6 056 5 987   4 422 

Verksamhetens kostnader 1   -17 382 -17 163 -28 728 -29 300 -25 496 

Avskrivningar 2    -435     -448     -600 -600     -666 

Verksamhetens 
nettokostnader 

 -13 826 -14 796 - 23 272 -23 913 -21 740 

Anslag för köpt verksamhet 1 15 719 15 510 23 580 23 580 23 210 

Finansiella intäkter 3        1 64     0      0         4 

Finansiella kostnader 3     -13  -26     0 -140      346 

Orealiserade vinster 3     809 879 0 769       781 

Resultat  2 690 1 631 297 296   2 601 

 

Kommentar:  

Anslag betalas av förbundets medlemskommuner för köp av patientplatser inom primärbehandlingen 

på Vårnäs och för familjerådgivning.  

Region Sörmland betalar ett årligt anslag till introduktionsavdelningens abstinensbehandling på Vårnäs 

som för 2022 uppgår till 2 414 tkr. 

Prognosen för helåret är ett resultat vid årets slut på 296 tkr. 

Balansräkning (tkr) 

Redovisning i tkr  Jan-aug 2022 Jan-aug 2021 Jan-dec 2021 

TILGÅNGAR     

Anläggningstillgångar     

Materiella anläggningstillgångar 4 6 468 6 898 6 714 

Finansiella anläggningstillgångar 5    565    562    565 

Summa anläggningstillgångar  7 033 7 460 7 279 

     

Omsättningstillgångar     

Förråd 6     33    38      33 

Kortfristiga fordringar 7 2 473 7 249 1 247 

Kortfristiga placeringar 8 16 105 15 169       15 297 

Likvida medel 8 6 081 3 565  8 781 

Summa omsättningstillgångar  24 692 26 021 25 358 

     

SUMMA TILLGÅNGAR  31 725 33 481 32 637 

     

EGET KAPITAL OCH  SKULDER     

Eget kapital 9 27 345 23 685 24 655 

-därav årets resultat 9   2 690  1 631   2 602 

     

Kortfristiga skulder     

Kortfristiga skulder 10 4 380 9 796  7 983 

     

SUMMA SKULDER OCH EGET 
KAPITAL 

 31 725 33 481 32 637 
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  EKONOMISK REDOVISNING  

   

  

Kassaflödesrapport 
 
Redovisning i tkr 2022-08-31 2021-12-31 

Löpande verksamhet   

Periodens resultat 2 690 2 602 

Justeringar för avskrivningar   435   666 

   

Medel från verksamheten före förändring av 

rörelsekapital 

3 125 3 268 

Ökning-/minskning+ kortfristiga fordringar -1 225   153 

Ökning-/minskning+ förråd och varulager      0      5 

Ökning-/minskning- kortfristiga skulder -3 603  -246 

Medel för den löpande verksamheten -1 703 3 180 

   

Investeringsverksamheten   

Investeringar i materiella tillgångar     189 34 

Investering i finansiella tillgångar         0 -3 

Försäljning inventarier         0  0 

   

Medel från investeringsverksamheten   
 

   

Finansieringsverksamheten   

Nyupptagna lån   0 0 

Amortering av skuld   0  0 

Medel från finansieringsverksamheten   0 0 

   

Periodens kassaflöde - 1 892  3 143 

   

Likvida medel vid årets början  24 078 20 935 

   

Likvida medel vid periodens slut (inkl kortfr 
placer) 

22 186 24 078 
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Noter till Resultaträkning och Balansräkning (tkr) 
 

Not 1  

Verksamhetens intäkter och kostnader: 

Intäkter i tkr 2022-08 2021-08 

Vårdavgifter 3 171 1 846 

Övrigt*   820    969 

  Summa 3 991 2 815 

   

Kostnader i tkr 2022-08 2021-08 

Personalkostnader 12 828 12 769 

Fastighets- och lokalkostnader 1 557 1 990 

Leasingkostnader   234    209 

Verksamhetskostnader 2 763 2 195 

Summa 17 382 17 163 

   

Kommun/regionanslag 2022-08 2021-08 

Anslag från 
medlemskommuner 

14 110 13 904 

Anslag från Regionen  1 609  1 606 

Summa 15 719 15 510 

   

   

*Övriga intäkter (kr)   

Försäljning, kiosk 199 162 

Kostersättning, personal  90 90 

Vattenavgifter  34 34 

Förs/avverkn skog  0  0 

Diverse inkomster  24 31 

CTL  26  8 

Lönebidrag 251 463 

Sjuklöneersättning 196 181 

Summa 820  969 

 

Not 2 

Avskrivningarna är beräknade på anskaffningsvärdet. Undantaget är fastigheten Gäringstorp 2:3 

(Vårnäs), som övertogs från staten 1983 till en köpeskilling av 0 kr, där en uppskrivning av fastigheten 

har skett under 1990-talet. Det bokförda värdet på fastigheten utgörs till största delen av mark.  

På fastighetens byggnadsvärde görs komponentavskrivningar. Avskrivningstiderna är 100, 40, 30, 20, 

10 och 5 år. 

Årets avskrivningar t o m 2022-08-30 är 435 tkr motsvarande per 2022-12-31 är 666 tkr. 

 

Not 3 

Finansiella posterna utgörs av ränteintäkter på 1 tkr och finansiella kostnader på 13 tkr.        

Orealiserad vinst på 809 tkr. 

 

Not 4 

De materiella anläggningstillgångarna är 6 468 tkr.  
 Nyansk värde Ack avskrivning Restvärde 

Mark, byggnader och lokaler 18 972 12 883 6 089 

Inventarier 2 474   2 096  379 

Summa 21 446 14 979 6 468 

 

Not 5 

De finansiella anläggningstillgångarna består av andelar i Mellanskog (565 tkr).  

 

 

Not 6 

Avser varor i kiosken (Vårnäs). Inventering sker vid årsskiften (33 tkr). 
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Not 7 

Kortfristiga fordringar 
Belopp i tkr 2022-08 2021-12 

Kundfordringar 497   377 

Övrigt 1 975  870 

Förråd  33       33 

Summa 2 505 1 280 

 

 

Not 8 Likvida medel 

Belopp i kr 2022-08 2021-12 
Kassa 28           27 

Bank                 6 053 8 754 
Summa                 6 081 8 781 
   

Kortfristiga placeringar   

Depå  500 500 

Underhållskonto 2 545 2 546 

Fonder 10 407                  10 407 

Orealiserade vinster 2 653 1 844 

Summa 16 105 15 297 

 

 

Not 9 

Eget kapital 

Det egna kapitalet för 2021 uppgick till 24 655 tkr i årsbokslutet (utgående balans).  

Förändringen av det egna kapitalet utgörs av delårets resultat på 2 690 tkr, vilket innebär att           

det egna kapitalet uppgår till 27 345 tkr vid delårets slut.                                                      

Pågående underhåll på fastigheterna, skog, personalutveckling kommer att påverka det egna          

kapitalet negativt. Kostnaderna ligger under sista tertialen. 

   

Not 10 

Kortfristiga skulder 
Belopp i kr 2022-08 2021-12 

Leverantörsskulder  698  497 

Personalskatter  335  277 

Semesterlöneskuld  135  250 

 Förutbetald intäkt* 2 434 6 098 

Övrigt  778  861 

Summa                4 380 7 983 

* Avser bland annat medlemskommunernas och regionens anslag.  

    

 

Not 11 

Ansvarsförbindelser 

Pensionsmedel enligt avtal PA-KL 

Pensionsförpliktelsen inklusive löneskatt för pensioner före 1998 beräknas 2022-08-31 till 333 tkr, 

2021-12-31 var motsvarande förpliktelse 703 tkr.   

 

Leasingavtal 

Vårdförbundets samtliga leasingavtal är av operationell karaktär. Följande uppgifter för avtal med 

löptid > 3 år föreligger. Fr o m 2006 redovisas enbart leasing- och hyresavtal som har en löptid       

som överstiger tre år.  

 
Leasingavgifter Inom 5 år Efter 5 år 

Inventarier 456 0 
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Totalt 456 0 

        

 

 



Granskningsrapport 2022  
Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda  
revisorerna i Vårdförbundet Sörmland 
 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Översiktlig granskning av 
delårsbokslut  
per den 31 augusti 2022  

 

Vårdförbundet Sörmland  
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1. Sammanfattning 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vårdförbundet Sörmland har EY granskat 
Vårdförbundets delårsbokslut för perioden 2022-01-01 – 2022-08-31. Granskningens och 
revisionsrapportens syfte är att vara en del av det underlag som revisorerna använder inför sitt 
ställningstagande i revisionsberättelsen vid räkenskapsårets slut. 
 
Kommunallagen föreskriver att budgeten skall innehålla mål och riktlinjer för verksamheten 
samt finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Dessa mål skall 
utvärderas i delårsrapporten och i årsredovisningen.  
 
Granskningen av delårsrapporten är en översiktlig granskning och den är väsentligt begränsad 
i förhållande till en revision av årsbokslutet. 
 
Syftet med revisorernas översiktliga granskning är att bedöma om: 
 

o resultatet i delårsrapporten, som ska behandlas av fullmäktige, är förenligt med de 
finansiella och verksamhetsmässiga mål som fullmäktige beslutat. 

 
Granskningen utgår från den lämnade delårsrapporten och med utgångspunkt från den 
översiktliga granskningen har vi gjort nedanstående bedömningar/iakttagelser: 

 
o Delårsrapporten ger en, i allt väsentligt, rättvisande bild av Vårdförbundets resultat och 

ställning per 31 augusti 2022.  

o Vårdförbundet bedömer att god ekonomisk hushållning uppnås år 2022. Det 
lagstadgade balanskravet prognostiseras att uppnås. 

o I delårsrapporten ges en översiktlig redovisning av Vårdförbundets resultat vad gäller 
verksamhet och ekonomi. Vi anser att beskrivningen av måluppfyllelse är 
tillfredsställande, dock innehåller delårsrapporten ingen tydlig och samlad 
bedömning/prognos avseende om god ekonomisk hushållning förväntas uppnås för 
räkenskapsåret. 
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2. Inledning 

 

2.1  Bakgrund 

EY har av de förtroendevalda revisorerna i Vårdförbundet Sörmland fått i uppdrag att 
genomföra en översiktlig granskning av Vårdförbundets delårsrapport per den 31 augusti 
2022. 
 

2.2 Granskningens syfte, omfattning och metod 

 
Revisorerna ska enligt kommunallagen granska en delårsrapport och lämna en bedömning 
över denna till fullmäktige. Fullmäktige ska behandla revisorernas bedömning i samband med 
behandlingen av delårsrapporten. När det gäller Vårdförbundet Sörmland är det fullmäktige i 
respektive medlemskommun som har att behandla revisorernas uttalande.    
 
Vårdförbundets förtroendevalda revisorer har uppdragit till EY att genomföra en översiktlig 
granskning av förbundets delårsrapport per 2022-08-31 som underlag för den bedömning som 
revisorerna ska göra. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed samt med 
beaktande av bestämmelserna i kommunallagen och den kommunala redovisningslagen. 
Granskningen är således begränsad i jämförelse med en granskning av ett årsbokslut. 
Granskningen har i enlighet med god revisionssed varit översiktlig och bygger på intervjuer 
med berörda tjänstemän, analytisk granskning av resultaträkningen och andra relevanta 
dokument, jämförelser mot budget och föregående år, en rimlighetsbedömning av 
balansräkningens väsentligaste poster, prognosunderlag samt måluppfyllelse. 
 
Rapporten är begränsad till väsentliga iakttagelser. 

 

3. Rättvisande räkenskaper 

3.1  Bokslutsprocessen 

 
Redovisningsprinciper 
Bokslutet är väl dokumenterat. Lag om kommunal redovisning och rekommendationer från 
Rådet för kommunal redovisning bedöms i allt väsentligt beaktas.  
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3.2  Kommentarer till resultatet för perioden januari-augusti 2022 

 

 
 
Per den 31 augusti 2022 redovisar Vårdförbundet ett överskott på 2 690 tkr. Helårsprognosen 
för 2022 visar ett överskott på 296 tkr vilket kan jämföras med budgeterat resultat för 2022 på 
297 tkr.  
 
Periodens resultat är 1 059 tkr högre än resultatet samma period föregående år, vilket främst 
beror på ökade intäkter från Vårnäs behandlingshem i form av vårdavgifter utanför 
medlemsområden men också i form av större beläggning på halvvägshemmen. Kostnaderna 
är i nivå med samma period föregående år. 
 

3.3       Kommentar till balansräkningen för perioden januari-augusti 2022 

 

 
 
Under perioden har inga väsentliga investeringar genomförts, det bokförda värdet har 
minskat med årets avskrivningar.   
 
Kortfristiga placeringar värderas till verkligt värde i enlighet med redovisningsprinciper.  
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Likvida medel är lägre jämfört med föregående års delårsbokslut, samtidigt är övriga 
omsättningstillgångar något högre men förbundets skulder har minskat vilket förklarar 
förändringen av likvida medel. 
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4. God ekonomisk hushållning 

4.1 Finansiella mål 

 
Vårdförbundet i Sörmland har två finansiella mål. I tabellen nedan redovisas de två finansiella 
målen och utfallet i delårsrapporten.  

 
Mål Utfall delår 
Att under 2022 uppnå ett positivt 
resultat med lägst 1 % av 
omsättningen. 
 

Bedömningen är att det finansiella 
målet att uppnå ett positivt resultat med 
lägst 1 % av omsättningen kommer att 
uppfyllas. 

Det egna kapitalet skall under 
planperioden 2022 - 2024 ej understiga 
11 mkr. 

Målet bedöms uppnås i årsbokslutet. 

 
 

Bedömning 
Delårsrapporten visar att de finansiella målen bedöms vara uppfyllda i årsbokslutet.  
 

4.2 Balanskrav 

 
I delårsrapportens förvaltningsberättelse finns en redogörelse över balanskravsresultatet för 
räkenskapsåret 2022. Kommunallagens krav på en ekonomi i balans förväntas bli uppfyllt vid 
räkenskapsårets utgång.  

 
Bedömning 
Prognosen för helåret indikerar att balanskravsresultatet kommer att uppnås. Det är dock inte 
helt tydligt i förvaltningsberättelsen hur helårsprognosen förhåller sig till budgeten.  
  

4.3 Mål för verksamheten 

 

Vårdförbundet Sörmland har tre inriktningsmål för 2022: 

1. Vårdförbundet Sörmlands arbete med kvalitetsledningssystemet för hela 
verksamheten ska alltid vara uppdaterat. 

2. Samtliga verksamheter inom Vårdförbundet Sörmland ska tillämpa 
evidensbaserad praktik.  

3. Vårdförbundet Sörmland skall vara en attraktiv arbetsgivare.  

Uppföljning av inriktningsmålen sker i årsredovisningen. 

 
Vårdförbundet Sörmland har även fyra miljömål för 2022: 

• Nya leasingbilar bör minska fossilbränsleberoendet i förhållande till nuvarande situation 
• Rengöringsmedel ska vara miljömärkta 
• All belysning i verksamheterna ska ha ledlampor 
• Återvinning av avfall genom källsortering 
• Minska användandet av engångsartiklar 
 

Uppföljning av miljömålen sker i årsredovisningen.  
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Vårnäs behandlingshem  

 
Verksamhetsmål Utfall delår 
Minst 50 % av patienterna som nås genom 
uppföljningen skall ha uppnått en 
stadigvarande drogfrihet samt vara aktiva i 
självhjälpsgrupper två år efter avslutad 
behandling. 

Uppföljning görs en gång per år i 
samband med årsredovisningen. 
 
Prognosen för helåret bedöms vara 
god. 

Öka informationen och marknadsföringen 
mot medlemskommuner och externa 
köpare. Minst fem större 
informationstillfällen/marknadsföringstillfällen 
per år. 

Målet är delvis uppnått men prognosen 
för helåret bedöms vara god. 
 
Beskrivning av åtgärd finns.  

Att genomföra kvalitetsmätning genom att 
erbjuda samtliga patienter som genomför 
primärbehandlingen möjlighet att besvara en 
IT-baserad enkät med frågeställningar som 
mäter hur nöjd patienten är med 
behandlingens olika delar. Att det samlade 
resultatet från kvalitetsmätningen skall 
uppgå till minst 85 % av enkätens 
maxpoäng.                                                        
 

Målet uppnått. 
 
Vid delåret upplevde sig 91,5% 
patienterna nöjda med behandlingen. 

Minska andelen patienter som avbryter 
behandlingen. 
 

Målet är delvis uppnått.  
 
Vid delåret hade antalet avbrott uppgått 
till 47 % (87 st.) jämfört med 50 % (67 
st.) motsvarande tid 2021. Majoriteten 
avbryter under introduktionen.   

Öka kompetensen hos vårdgivande 
personal. 
 

Målet är delvis uppnått men prognosen 
för helåret bedöms vara god. 
 
Samtlig personal genomgår HLR-
utbildning. Utöver det erbjuds 
handledning till samtlig personal. 

 
 

   Familjerådgivningen 
 

Verksamhetsmål Utfall delår 
Minst 85 % av klienterna ska vara nöjda i 
kontakten med familjerådgivningen. 

Uppföljning av verksamhetsmålen sker 
i årsredovisningen. 

Fortsatt samverkan med mödravård, familje- 
och barnavårdscentraler.                

Målet är delvis uppnått men prognosen 
för helåret bedöms vara god. 
 
Beskrivning av åtgärd finns. 
Familjerådgivare har besökt 
familjecentralen i Katrineholm och Flen. 
Samverkan med BVC genom ett 
presentkort till ett avgiftsfritt besök hos 
familjerådgivare. 
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Få fler med relationsproblem att ta en tidig 
kontakt för rådgivning. 

Målet är delvis uppnått. 
 
Beskrivning av åtgärd finns. Bland 
annat delat ut presentkort på BVC i 
förebyggande insats och medverkan i 
lokalpress och radiointervjuer. 

 
Det finns tre inriktningsmål och fyra miljömål för år 2022. Uppföljning av samtliga inriktningsmål 
och miljömål följs upp i samband med årsredovisningen. 
 
För verksamheterna Vårnäs behandlingshem och Familjerådgivningen finns totalt åtta 
verksamhetsmål.  

• Ett verksamhetsmål är uppfyllt 
• Fem verksamhetsmål är delvis uppfyllda 
• Noll verksamhetsmål är ej uppfyllda 
• Två verksamhetsmål följs upp i samband med årsredovisningen 

 
Bedömning 
Vi instämmer i Vårdförbundets Sörmlands bedömning att det, trots utmaningar med en ökad 
inflation och ökade kostnader för bland annat el, livsmedel och bränsle, har bedrivits en 
kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet under perioden. Flertalet av 
verksamhetsmålen har uppnåtts helt eller delvis för perioden. För mål som endast uppnåtts  
delvis redovisas dock i samtliga fall inte vilka åtgärder som ska vidtas för att säkerställa 
måluppfyllelse vid årsbokslut. Exempelvis konstateras att det under 2022 varit en lägre andel 
patienter som avbrutits sin behandling (47 %) än under 2021 (50 %). Målet är således uppfyllt 
för perioden men bedöms som delvis uppfyllt i förvaltningsberättelsen, likaså prognosen för 
helåret. Det redovisas inte några aktiviteter som syftar till att minska andelen avbrott från 
behandling ytterligare. En liknande notering gjordes i revisorernas granskningsrapport av 
delårsbokslutet 2021. 
 
Resultatmålen för verksamheterna som presenteras i förvaltningsberättelsen liknar till stor del  
de resultatmålen som användes under verksamhetsåret 2021. Vi uppmärksammar dock att  
resultatmålen som används i viss utsträckning har uppdaterats när verksamheten når 
måluppfyllelsen, i linje med vad som påtalades i delårsgranskningen 2021. Exempelvis har 
resultatmålet ”Minst 80% av klienterna ska vara nöjda i kontakten med familjerådgivningen” 
höjts till 85 %. På så vis främjar resultatmålen verksamhetsutveckling och motiverar förbättring 
inom förbundet. 
 
Vi bedömer det positivt att delårsrapporten innehåller en sammanvägd bedömning av 
måluppfyllelsen för verksamheten och de finansiella målen. Vi noterar även att flertalet 
resultatmål följs upp även vid delårsrapporten och inte endast i samband med 
årsredovisningen.  

 
 Nyköping den 19 oktober 2022 
 
 
 
  
 Johanna Eklöf Amanda Nilsson Sjögren Sara Jansson 
 Uppdragsansvarig Revisionsansvarig Förvaltningsrevisor 
 Auktoriserad revisor   
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Revisorerna i Vårdförbundet Sörmland    27 oktober 2022  

 

Till  

Fullmäktige i Vårdförbundet Sörmland  

organisationsnummer 222000-0323  

 

 

Revisorernas bedömning av delårsrapport  

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport per 

2022-08-31 är förenligt med de mål direktionen beslutat om. Bedömningen avser mål och riktlinjer 

som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning, såväl finansiella som för verksamheten. 

Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna. Vår bedömning är baserad på en 

översiktlig granskning av delårsrapporten, inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i 

redovisningen. Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet.  

Granskningens resultat presenteras i bifogad rapport.  

 

Revisorernas samlade bedömning är:  

• att delårsrapporten ger en, i allt väsentligt, rättvisande bild av Vårdförbundets resultat 

och ställning per 31 augusti 2022.   

• att Vårdförbundet bedömer att god ekonomisk hushållning uppnås år 2022. Det 

lagstadgade balanskravet prognostiseras att uppnås.   

• att i delårsrapporten ges en översiktlig redovisning av Vårdförbundets resultat vad gäller 

verksamhet och ekonomi. Vi anser att beskrivningen av måluppfyllelse är 

tillfredsställande  

 

Vårnäs datum vilken framgår av digital signering  

 

 

Mårten Grothérus    Britt-Marie Lindström   Elsy Hedlund 

 

 

Bilaga: 

Rapport över de sakkunnigas granskning av resultat enligt delårsrapport 
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Detta dokument är digitalt signerat genom Penneo.com. Den digitala 
signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade 
hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat 
med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är 
innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet
Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar 

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets 
innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att 
använda Penneos validator, som finns på https://penneo.com/validate

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. 
Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

Elsy Anita Hedlund
Förtroendevald revisor 1
Serienummer: 19480124xxxx
IP: 213.204.xxx.xxx
2022-10-27 17:58:45 UTC

Bo Mårten Grothérus
Förtroendevald revisor 2
Serienummer: 19690902xxxx
IP: 81.235.xxx.xxx
2022-10-27 19:57:45 UTC

BRITT-MARIE LINDSTRÖM
Förtroendevald revisor 3
Serienummer: 19520328xxxx
IP: 81.227.xxx.xxx
2022-10-28 08:57:00 UTC
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PROTOKOLLSUTDRAG 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-10-26 1 (2) 

   

 

§ 146    KS/2021:292  427 

Svar på motion om koldioxidbudget  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses vara besvarad med hänvisning till 
bygg- och miljönämndens beslut. 

Reservation 

Mot beslutet och till förmån för Tony Rosendahl (V) med fleras yrkande reserverar sig 
Inger Fredriksson (C), Victoria Barrsäter (C), Tony Rosendahl (V) och Joha Frondelius (KD). 

Reservationen redovisas som bilaga G. 

Särskilt yttrande 

Styrelsen medger att Nicklas Adamsson (MP) får foga ett särskilt yttrande till protokollet. 
De särskilda yttrandena redovisas som bilaga H. 

Sammanfattning av ärendet 

Tony Rosendahl (V), Anita Johanson (V) och Thomas Selig (V) har inkommit med en 
motion till kommunfullmäktige den 31 september 2021 som utmynnar i yrkandet: 

”Att kommunfullmäktige beslutar att snarast låta utarbeta en koldioxidbudget för 
Katrineholms Kommun. där det yrkas att kommunen ska ta fram en koldioxidbudget.” 

Motionen remitterades till bygg- och miljönämnden som hanterade ärendet på sitt 
sammanträde 2022-10-19. 

Ärendets handlingar 

 Ordförandeförslag 2022-10-18 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-10-20 

 Bygg- och miljönämndens beslut, 2022-10-19 

 Tjänsteskrivelse bygg- och miljönämnden, 2022-09-20 

 Motion om koldioxidbudget 

Kommunstyrelsens överläggning 

Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V), Joha Frondelius 
(KD), Johan Söderberg (S), Victoria Barrsäter (C), Christer Sundqvist (M), Inger Fredriksson 
(C) och Nicklas Adamsson (MP). 

  



 
Protokollsutdrag 

 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-10-26 2 (2) 

   

Ordförandens sign Justerandes sign 

Förslag och yrkanden 

Johan Söderberg (S) yrkar att motionen ska anses vara besvarad och återtar därmed 
förslaget i utskickat beslut. 

Tony Rosendahl (V) yrkar, med instämmande av Joha Frondelius (KD), bifall till motionen. 

Victoria Barrsäter (C) yrkar, med instämmande av Inger Fredriksson (C), i första hand att 
motionen ska bordläggas, i andra hand bifall till motionen. 

Christer Sundqvist (M) yrkar att motionen ska avgöras idag. 

Beslutsgång 

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning 
som innebär att han avser att första ställa proposition på om ärendet ska avgöras idag 
eller bordläggas. Finner han att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag 
kommer han att ställa proposition på Johan Söderbergs (S) yrkande och Tony 
Rosendahls (V) med fleras yrkande. Propositionsordningen godkänns av 
kommunstyrelsen. I enlighet med detta ställer ordföranden sedan proposition på om 
ärendet ska avgöras idag eller bordläggas och finner att ärendet ska avgöras idag. Vidare 
finner han finner att styrelsen biträder ordförandes förslag till beslut. 

Beslutet skickas till: 

Akten 



Bilaga G kommunstyrelsen 2022-10-26 § 146 

      
 

Reservation: Svar på motion om koldioxidbudget KS/2021:292 

En koldioxidbudget är ett viktigt verktyg för kommunen för att klara sina åtaganden och aktivt bidra 
till att uppfylla Parisavtalets mål. Arbetet behöver komma igång nu och inte skjutas upp till senare. 

Vi yrkade bifall till motionen. 

Då vi inte fick gehör för vårt yrkande reserverar vi oss mot beslutet. 

Tony Rosendahl (V) 

Joha Frondelius (KD) 

 

Katrineholm 26/10 - 2022



2022-10-26 

Särskilt yttrande i ärende KS/2021:292 
Svar på motion om koldioxidbudget. 
Det krävs ofta modiga beslut för att uppnå verklig förändring. Klimatfrågan är ett sådant 
exempel. För att komma tillrätta med de problem som människan skapat behövs betydande 
insatser. Vi måste fasa ut fossila bränslen och hitta andra lösningar som gör att transporter och 
kommunikation inte längre bidrar till utsläpp av koldioxid.  

Vi måste också fasa ut kemikalier och andra farliga ämnen. Vi måste värna den biologiska 
mångfalden och skydda viktiga biotoper. Vi måste inse att omställningen till ett samhälle 
inom planetens gränser också innebär att vi måste sluta göra sånt vi vant oss vid och tycker är 
självklart. 

Många beslut måste fattas på nationell och global nivå, men vi måste även bedriva ett aktivt 
omställningsarbete i kommunen för att bryta negativa mönster och skapa långsiktigt hållbara 
lokala lösningar. Vi måste som sagt våga ta modiga beslut. 

Eftersom utmaningarna på klimat- och miljöområdet är så stora måste de också få den 
uppmärksamhet de förtjänar - på alla nivåer. Det är viktigt för att göra människor medvetna 
och skapa förståelse för de beslut som måste fattas framöver. 

Att vi måste minska koldioxidutsläppen för att bryta den farliga trenden med global 
uppvärmning är en överväldigande majoritet av världens klimatforskare sedan länge överens 
om. Men för att kunna göra detta på ett effektivt sätt krävs verktyg som både mäter 
minskningen, men som också kan fungera som ett pedagogiskt verktyg för att skapa ökad 
förståelse för en process som är helt nödvändig om vi vill bidra till att våra barn och barnbarn 
ska få en någotsånär dräglig framtid. 

En lokal koldioxidbudget är ett sådant verktyg. Vi menar att Katrineholms kommun, oavsett 
vilka andra åtgärder som vidtas för att minska kommunens klimatpåverkan, behöver kunna 
följa upp detta viktiga arbete på lokal nivå. På samma sätt som vi mäter ekonomiskt utfall och 
gör årsbokslut måste vi också kunna mäta de åtgärder som vidtas för att minska kommunens 
klimat- och miljöpåverkan. En koldioxidbudget är ett redskap för detta. 

Vi motsätter oss att kommunstyrelsen beslutar att anse motionen besvarad och skulle hellre se 
att den bifalls. Eftersom vi inte kan yrka på detta framför vi istället vår synpunkt i form av 
detta särskilda yttrande och avser att återkomma i frågan när beslut ska fattas i 
kommunfullmäktige. 

För Miljöpartiet de gröna i kommunstyrelsen 

Nicklas Adamsson 

Bilaga H  kommunstyrelsen  2022-10-26 § 146 
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Delegationsprotokoll Sida 1 (1) 

Datum 

2022-10-18 
Vår beteckning 

KS/2021:292 
 

Mottagare: 

Kommunstyrelsen 

Ordförandeförslag - svar på motion om koldioxidbudget 
Ordförandens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med hänvisning 
till bygg- och miljönämndens beslut. 

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 

2022-10-20 
Vår beteckning 

KS/2021:292 Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 
Mottagare: 

 
Vår handläggare 

Emma Fälth 
Handläggare telefon 

0150-570 15 
Handläggare e-post 

emma.falth@katrineholm.se 

Svar på motion om koldioxidbudget 

Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen lämnar inget förslag till beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Tony Rosendahl (V), Anita Johanson (V) och Thomas Selig (V) har inkommit med en motion 
till kommunfullmäktige den 31 september 2021 som utmynnar i yrkandet: 

”Att kommunfullmäktige beslutar att snarast låta utarbeta en koldioxidbudget för 
Katrineholms Kommun. där det yrkas att kommunen ska ta fram en koldioxidbudget.” 

Motionen remitterades till bygg- och miljönämnden som hanterade ärendet på sitt 
sammanträde 2022-10-19. 

Ärendets handlingar 
 Bygg- och miljönämndens beslut, 2022-10-19 (skickas senare) 

 Tjänsteskrivelse bygg- och miljönämnden, 2022-09-20 

 Motion om koldioxidbudget 

Ärendebeskrivning 
En koldioxidbudget visar inom vilka sektorer som kommunen kan inrikta mål och aktiviteter 
för att minska utsläppen. Likaså visar den skillnaden mellan länets koldioxidbudget och 
Nyköpings kommuns koldioxidbudget att det finns skillnader lokalt hur olika kommuner 
kan behöva prioritera insatser.  

En kartläggning som genomfördes 2020 i en kandidatuppsats från Lunds universitet visar 
att 25 kommuner har gjort en lokal koldioxidbudget och att den används på väldigt olika 
sätt. Främst med pedagogiskt och kommunikativt värde men i vissa fall som 
kunskapsunderlag. Kartläggningen är bifogad ärendets handlingar. 

För Katrineholms kommuns del kan en koldioxidbudget bidra till bägge dessa värden. 

Katrineholms kommun har fått en uppskattad kostnad på 100 000 kr för framtagande av 
koldioxidbudget samt 50 000 kr per år för uppdatering. 

 



 Tjänsteskrivelse Sida 2 (2) 

Kommunledningsförvaltningen 
Datum 

2022-10-20 

Vår beteckning 

KS/2021:292 

 

Emma Fälth 
Utredare 

Beslutet skickas till: 

Motionären 

Bygg- och miljönämnden 

Akten 



 

 KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: /Eget_Adressat/ Org.nummer 212000-0340 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Telefax:   

641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 

 

Tjänsteskrivelse Sida 1 (2) 

Datum 

2022-09-20 
Vår beteckning 

KS/2021:292 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

Miljö 
Mottagare: 

 
Vår handläggare 

Linda Aldebert 
Handläggare telefon 

0150-56825 
Handläggare e-post 

Linda.Aldebert@katrineholm.se 

Svar på motion om koldioxidbudget 

Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen lämnar inget förslag till beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
En motion inkom till kommunfullmäktige den 31 september 2021 från Vänsterpartiet där 
det yrkas att kommunen ska ta fram en koldioxidbudget. 

Ärendets handlingar 
 Kartläggning koldioxidbudget 

 

Ärendebeskrivning 
En koldioxidbudget på lokal nivå utgår ifrån de utsläpp som sker inom kommunens gränser. 
Den visar hur mycket utsläpp som får göras för att kommunen ska kunna bidra till 
Parisavtalet målsättningar att hålla den globala temperaturökningen väl under två grader. 
Ett flertal kommuner och regioner i Sverige har tagit fram denna typ av beräkningar. 

En koldioxidbudget är en budgetberäkning som på samma sätt som en ekonomisk budget 
beskriver hur mycket man har att spendera. När man vet den totala budgeten kan man 
också bestämma hur man vill fördela den. Om vi minskar utsläppen snabbt inom de 
närmaste åren finns ett större utrymme kvar längre fram. Och omvänt om åtgärder dröjer 
minskar utrymmet längre fram. 

Uppsala universitet och Ramböll har på uppdrag av Länsstyrelsen beräknat en 
koldioxidbudget för Södermanlands län för perioden 2020–2040. Den visar att länet, för att 
leva upp till Parisavtalet, årligen måste minska sina utsläpp av koldioxid med 16 %. Den 
regionala budgeten omfattar de utsläpp som görs inom länets gränser (territoriella utsläpp) 
med tillägg för utsläpp från internationella transporter inklusive internationellt flyg. Utsläpp 
till följd av konsumtion av varor och tjänster eller ekonomisk aktivitet i länet (konsum-
tionsbaserade utsläpp) har inte inkluderats.  

Nyköpings kommun är den enda kommunen i länet som tagit fram en lokal 
koldioxidbudget. Den finns på hemsidan och visar inom vilka sektorer utsläppen behöver 
minska. Totalt behöver Nyköping (alla verksamheter och transporter mm inom 
kommungränserna i Nyköpings kommun) minska sina utsläpp med 12 % per år. 

 



 Tjänsteskrivelse Sida 2 (2) 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
Datum 

2022-09-20 

Vår beteckning 

KS/2021:292 

 

Förvaltningens bedömning 
En koldioxidbudget visar inom vilka sektorer som kommunen kan inrikta mål och aktiviteter 
för att minska utsläppen. Likaså visar den skillnaden mellan länets koldioxidbudget och 
Nyköpings kommuns koldioxidbudget att det finns skillnader lokalt hur olika kommuner 
kan behöva prioritera insatser.  

En kartläggning som genomfördes 2020 i en kandidatuppsats från Lunds universitet visar 
att 25 kommuner har gjort en lokal koldioxidbudget och att den används på väldigt olika 
sätt. Främst med pedagogiskt och kommunikativt värde men i vissa fall som 
kunskapsunderlag. Kartläggningen är bifogad ärendets handlingar. 

För Katrineholms kommuns del kan en koldioxidbudget bidra till bägge dessa värden. 

Katrineholms kommun har fått en uppskattad kostnad på 100 000 kr för framtagande av 
koldioxidbudget samt 50 000 kr per år för uppdatering. 

 

Linda Aldebert 
Miljöstrateg/Kommunekolog 

Beslutet skickas till: 

 



PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Bygg- och miljönämnden 2022-10-19

Ordförandens signatur Justerandes signatur

BMN §100 ALLM.2022.36

Svar på motion om koldioxidbudget

Bygg- och miljönämndens beslut
Bygg- och miljönämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motion om

koldioxidbudget besvarad med hänvisning till arbetet med kommunens energi- och

klimatplan.

Reservation
Mot beslutet till förmån för det egna yrkandet reserverar sig Nicklas Adamsson (MP) och

Alexander Forss (KD).

Skriftlig reservation från Nicklas Adamsson (MP) samt Alexander Forss (KD) redovisas

som bilaga B och C.

Sammanfattning av ärendet
En motion inkom till kommunfullmäktige den 31 september från Vänsterpartiet där det

yrkas att kommunen ska ta fram en koldioxidbudget.

Ärendets handlingar
Tjänsteskrivelse 2022-10-05

Kartläggning koldioxidbudget

Motion från Vänsterpartiet om koldioxidbudget

Ärendebeskrivning
En koldioxidbudget på lokal nivå utgår ifrån de utsläpp som sker inom kommunens

gränser. Den visar hur mycket utsläpp som får göras för att kommunen ska kunna bidra

till Parisavtalet målsättningar att hålla den globala temperaturökningen väl under två

grader. Ett flertal kommuner och regioner i Sverige har tagit fram denna typ av

beräkningar.

En koldioxidbudget är en budgetberäkning som på samma sätt som en ekonomisk

budget beskriver hur mycket man har att spendera. När man vet den totala budgeten kan

man också bestämma hur man vill fördela den. Om vi minskar utsläppen snabbt inom de

närmaste åren finns ett större utrymme kvar längre fram. Och omvänt om åtgärder

dröjer minskar utrymmet längre fram.

Uppsala universitet och Ramböll har på uppdrag av Länsstyrelsen beräknat en

koldioxidbudget för Södermanlands län för perioden 2020–2040. Den visar att länet, för

att leva upp till Parisavtalet, årligen måste minska sina utsläpp av koldioxid med 16 %.

Den regionala budgeten omfattar de utsläpp som görs inom länets gränser (territoriella

utsläpp) med tillägg för utsläpp från internationella transporter inklusive internationellt



PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Bygg- och miljönämnden 2022-10-19

Ordförandens signatur Justerandes signatur

flyg. Utsläpp till följd av konsumtion av varor och tjänster eller ekonomisk aktivitet i länet

(konsumtionsbaserade utsläpp) har inte inkluderats.

Nyköpings kommun är den enda kommunen i länet som tagit fram en lokal

koldioxidbudget. Den finns på hemsidan och visar inom vilka sektorer utsläppen behöver

minska. Totalt behöver Nyköping (alla verksamheter och transporter mm inom

kommungränserna i Nyköpings kommun) minska sina utsläpp med 12 % per år.

Förvaltningens bedömning
En koldioxidbudget visar inom vilka sektorer som kommunen kan inrikta mål och

aktiviteter för att minska utsläppen. Likaså visar den skillnaden mellan länets

koldioxidbudget och Nyköpings kommuns koldioxidbudget att det finns skillnader lokalt

hur olika kommuner kan behöva prioritera insatser.

En kartläggning som genomfördes 2020 i en kandidatuppsats från Lunds universitet visar

att 25 kommuner har gjort en lokal koldioxidbudget och att den används på väldigt olika

sätt. Främst med pedagogiskt och kommunikativt värde men i vissa fall som

kunskapsunderlag. Kartläggningen är bifogad ärendets handlingar.

För Katrineholms kommuns del kan en koldioxidbudget bidra till bägge dessa värden.

Katrineholms kommun har fått en uppskattad kostnad på 100 000 kr för framtagande av

koldioxidbudget samt 50 000 kr per år för uppdatering.

Bygg- och miljönämndens överläggning
Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M), Nicklas Adamsson (MP),

Reijo Eriksson (V), förvaltningschef Magnus Runesson, Alexander Forss (KD) och

avdelningschef Eva Frykman.

Förslag och yrkande
Ordförande Martin Edgélius (M) yrkar på att föreslå kommunfullmäktige att anse

motionen besvarad med hänvisning till arbetet med kommunens energi- och klimatplan.

Nicklas Adamsson (MP) och Alexander Forss (KD) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande samt Nicklas Adamsson (MP) med

fleras bifallsyrkande och finner att nämnden bifaller Martin Edgélius (M) yrkande.

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Akten



Bilaga B bygg- och miljönämnden 2022-10-19 S 100

miljöpoftiet de gröno
IGTRINEHOLM

2022-10-19

Rcservation

12. Svar på motion om koldioxidbudget.

Det krävs ofta modiga beslut för att uppnå verklig förändring. Klimatfrågan är ett sådant
cxcmpel. För att komma tillrätta med de problem som människan skapat behövs betydande
insatser. Vi måste fasa ut fossila bränslen och hitta andra lösningar som gör att transporter och
kommunikation inte längre bidrar till utsläpp av koldioxid.

Vi måste också fasa ut kemikalier och andra farliga ämncn. Vi måstc värna dcn biologiska
mångfalden och skydda viktiga biotopcr. Vi måste inse att omställningen till ctt samhälle
inom planetens gränser också innebär att vi måstc sluta göra sånt vi vant oss vid och tycker är
självklart.

Många beslut måste fattas på nationell och global nivå, men vi måste även bedriva ett aktivt
omställningsarbcte i kommunen ldr att bryta negativa mönster och skapa långsiktigt hållbara
lokala lösningar. Och vi måstc som sagt vägata modiga bcslut.

Eftersorn utntaningarna på klirnat- och miljöornrådet är så stora nråste de också fä den
uppmärksamhet de fördänar - på alla nivåcr. Dct är viktigt för att göra människor mcdvetna
och skapa förståclse för dc beslut som måste fattas framöver.

Att vi måstc minska koldioxidutsläppen för att blyta den farliga trenderr rned global
uppvärmttitrg iir en överväldigande rnajoritet av världens klirnatfbrskare sedan länge överens
onr. Mcrr ftir att kunrra göra detta på ett effektivt sätt kr'ävs verktyg som både mäter
rninskningen, rnen sorn också kan fhngera som ett pcdagogiskt vcrktyg för att skapa ökad
törståelse ftir en process som är helt nödvändig om vi vill bidra till att våra barn och barnbarn
ska få cn någotsånär dräglig fi'amtid.

En lokal koldioxidbudgct är ett sådarrt verktyg. Vi yrkade därftir under'[3ygg- och
Mi[iönåimndens sarnmarrträde att Vänsterpartiets motion skulle bifällas för att en
koldioxidbudget ska kurrra upprättas.'fyvärr tbll vårt yrkande när nrajoriteten röstade för att
motioncn skulle förklaras bcsvarad. Mcd anledrring av detta rescrverar jag mig rnot beslutet.

För Miljöpartiet de gröna i Bygg- och Miljönåmnden i Katrinehohns kommun

Nicklas Aclanrsson



K
D

Bilaga C bygg- och miljönåmnden 2022-10-19 S 100

KATRINEH(lLl'I

202210t9

Reservation

Kristdemokraterna i Katrineholm reserverar sig härmed mot Bygg och Miljönämndens beslut
att avslå motionen om införadet av en koldioxidbudget i kommunen.
Vi Kristdemokrater anser att det är helt nödvåndigt att upprättade tydliga mål och planer för
att minska utsläppen ienlighet med Parisavtalet, detta om Katrineholms kommun ska kunna
bidra med sin del av utsläppsminskningen.

Kristdemokraterna i Katrineholm

Alexander Forss

Ledamot i Bygg och Miljönämnden

/



 
Motion till Katrineholms kommunfullmäktige - Koldioxidbudget 
 
EU har beslutat att en koldioxidbudget ska bli en del av EU-ramverket för att nå 

Parisavtalets mål. I december 2015 enades världens länder om ett nytt klimatavtal som 

binder alla länder och ska börja gälla senast år 2020. Den globala temperaturökningen ska 

hållas långt under 2 grader och vi ska arbeta för att den ska stanna vid 1,5 grader. 

För att få en överblick över vad enskilda kommuner måste åstadkomma behöver 

Parisavtalets mål brytas ner till kommunal nivå. Det kan man göra genom en 

koldioxidbudget. Syftet med en koldioxidbudget är att tydliggöra de utmaningar vi som 

kommun står inför när det handlar om att uppnå Parisavtalet. Koldioxidbudgeten beräknas 

bland annat utifrån de totala utsläpp kommunen har idag, både från kommunal och annan 

verksamhet, och hur mycket kommunen ska minska sina utsläpp för att kunna bidra till 

Parisavtalet målsättningar att hålla den globala temperaturökningen väl under två grader. 

Hittills har ett 50-tal kommuner i landet upprättat en koldioxidbudget och lika många håller 

på och inrättar en. Flera kommuner, bland annat Nyköpings kommun, har tagit hjälp av 

Klimatledarskapsnoden vid Uppsala universitet, för att räkna ut sin koldioxidbudget. 

Forskare, klimatorganisationer och miljöorganisationerna, även lokalt i Katrineholm, har 

länge föreslagit koldioxidbudgetar på kommunal nivå. Vänsterpartiet delar den 

uppfattningen. Katrineholms kommun behöver nu ta fram en koldioxidbudget för att kunna 

aktivt bidra till att uppfylla Parisavtalets mål.  

 

Vi yrkar att: 

Kommunfullmäktige beslutar att snarast låta utarbeta en koldioxidbudget för 

Katrineholms Kommun.  

 

Tony Rosendahl (V)  Anita Johanson (V)  Thomas Selig (V) 

 

 

 

Katrineholm 6/9 - 2021



 

PROTOKOLLSUTDRAG 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-10-26 1 (2) 

   

 

§ 147    KS/2021:384  329 

Svar på motion om fritidscheck för barn och ungdomar  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till remissinstansernas 
yttranden. 

Reservation 

Mot beslutet och till förmån för Joha Frondelius (KD) med fleras yrkande reserverar sig 
Inger Fredriksson (C), Victoria Barrsäter (C) och Joha Frondelius (KD). 

Sammanfattning av ärendet 

Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD) och John G Ogenholt (KD) har lämnat en motion 
om införande av en fritidscheck för barn och ungdomar (6-15 år). Syftet är att stimulera 
unga till aktivitet. Motionen har sänts på remiss till kulturnämnden, service- och 
tekniknämnden och bildningsnämnden.  

Alla tre nämnder gör bedömningen att motionen bör avslås då införandet av ett system 
med fritidscheckar bedöms som relativt kostsamt i förhållande till förväntad effekt. 
Bildningsnämnden lyfter även att det finns alternativa tillvägagångssätt för att stimulera 
barn och ungas deltagande i föreningsaktiviteter som bedöms ha större effekt. 
Nämnderna delar motionärernas bedömning om att det är angeläget att stimulera barn 
och ungdomar till en aktiv och meningsfull fritid. De menar dock att fokus för en sådan 
satsning bör vara på insatser som framförallt kan förväntas bidra till att aktivera nya 
målgrupper och nå de med störst behov, samtidigt som de administrativa kostnaderna 
för stödet hålls så låga som möjligt. 

Kommunledningsförvaltningen har inget ytterligare att tillföra. 

Ärendets handlingar 

 Ordförandeförslag 2022-10-19 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-10-13 

 Bildningsnämndens beslut 2022-09-20 § 53  

 Tjänsteskrivelse bildningsförvaltningen, 2022-09-13 

 Service- och tekniknämndens beslut 2022-09-20 § 50 

 Tjänsteskrivelse service- och teknikförvaltningen, 2022-09-08 

 Kulturnämndens beslut 2022-09-28, § 34 

 Tjänsteskrivelse kulturförvaltningen, 2022-09-08 

 Motion om fritidscheck för barn och ungdomar 



 
Protokollsutdrag 

 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-10-26 2 (2) 

   

Ordförandens sign Justerandes sign 

Kommunstyrelsens överläggning 

Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Joha Frondelius (KD), Johan Söderberg 
(S), Victoria Barrsäter (C), Christer Sundqvist (M), Inger Fredriksson (C). 

Förslag och yrkanden 

Joha Frondelius (KD) yrkar bifall till motionen. 

Victoria Barrsäter (C) yrkar, i första hand att motionen ska bordläggas, i andra hand bifall 
till motionen. 

Christer Sundqvist (M) yrkar att motionen ska avgöras idag. 

Beslutsgång 

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning 
som innebär att han avser att första ställa proposition på om ärendet ska avgöras idag 
eller bordläggas. Finner han att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag 
kommer han att ställa proposition på ordförandes förslag till beslut och Joha Frondelius 
(KD) yrkande. Propositionsordningen godkänns av kommunstyrelsen. I enlighet med 
detta ställer ordföranden sedan proposition på om ärendet ska avgöras idag eller 
bordläggas och finner att ärendet ska avgöras idag. Vidare finner han finner att styrelsen 
biträder ordförandes förslag till beslut. 

Beslutet skickas till: 

Akten 



 
 KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340 
Kommunledningsförvaltningen Telefax:   
641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 

 

Ordförandeförslag Sida 1 (1) 

Datum 

2022-10-19 
Vår beteckning 

KS/2021:384 
 

Mottagare: 

Kommunstyrelsen 

Ordförandeförslag - Svar på motion om fritidscheck för 
barn och ungdomar 
Ordförandens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med hänvisning 
till remissinstansernas yttranden. 

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 

2022-10-13 
Vår beteckning 

KS/2021:384 Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 
Mottagare: 

Kommunstyrelsen  
Vår handläggare 

Matilda Johansson 
Handläggare telefon 

0150-570 18 
Handläggare e-post 

Matilda.Johansson2@katrineholm.se 

Svar på motion om fritidscheck för barn och ungdomar 

Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen lämnar inget förslag till beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD) och John G Ogenholt (KD) har lämnat en motion om 
införande av en fritidscheck för barn och ungdomar (6-15 år). Syftet är att stimulera unga till 
aktivitet. Motionen har sänts på remiss till kulturnämnden, service- och tekniknämnden och 
bildningsnämnden.  

Alla tre nämnder gör bedömningen att motionen bör avslås då införandet av ett system 
med fritidscheckar bedöms som relativt kostsamt i förhållande till förväntad effekt. 
Bildningsnämnden lyfter även att det finns alternativa tillvägagångssätt för att stimulera 
barn och ungas deltagande i föreningsaktiviteter som bedöms ha större effekt. Nämnderna 
delar motionärernas bedömning om att det är angeläget att stimulera barn och ungdomar 
till en aktiv och meningsfull fritid. De menar dock att fokus för en sådan satsning bör vara 
på insatser som framförallt kan förväntas bidra till att aktivera nya målgrupper och nå de 
med störst behov, samtidigt som de administrativa kostnaderna för stödet hålls så låga som 
möjligt. 

Kommunledningsförvaltningen har inget ytterligare att tillföra. 

Ärendets handlingar 
 Bildningsnämndens beslut 2022-09-20 § 53  

 Tjänsteskrivelse bildningsförvaltningen, 2022-09-13 

 Service- och tekniknämndens beslut 2022-09-20 § 50 

 Tjänsteskrivelse service- och teknikförvaltningen, 2022-09-08 

 Kulturnämndens beslut 2022-09-28, § 34 

 Tjänsteskrivelse kulturförvaltningen, 2022-09-08 

 Motion om fritidscheck för barn och ungdomar 

Matilda Johansson 
Nämndsekreterare 

Beslutet skickas till: Motionärerna, remissinstanserna, akten



 

PROTOKOLLSUTDRAG 
 Sammanträdesdatum Sida 

Bildningsnämnden 2022-09-20 1 (2) 

   

 

§ 53    BIN/2022:72   

Yttrande över motion om fritidscheck för barn och 
ungdomar  

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att motionen om fritidscheck för barn 
och ungdomar avslås. 

Reservation 

Mot beslutet till förmån för det egna yrkandet reserverar sig Victoria Barrsäter (C), Leif 
Strand (C) och Alexander Forss (KD). 

 

Skriftlig reservation från Alexander Forss (KD) redovisas som bilaga A.  

Sammanfattning av ärendet 

Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD) och John G Ogenholt (KD) har lämnat en motion 
om införande av en fritidscheck för barn och ungdomar (6-15 år). Syftet är att stimulera 
unga till aktivitet. Motionen utmynnar i följande yrkande: 

 ”att Katrineholms kommun inför en fritidscheck på 600:-
/år/barn/ungdom att användas som betalning av en föreningsaktivitet 
till föreningar som är listade i projektet.” 

Motionen har remitterats till bildningsnämnden, service- och tekniknämnden och 
kulturnämnden. Synpunkter i ärendet ska lämnas utifrån respektive nämnds 
ansvarsområde.  

Bildningsförvaltningen föreslår att motionen avslås då införande av ett system med 
fritidscheckar bedöms som dels relativt kostsamt i förhållande till förväntad effekt och 
dels finns alternativa tillvägagångssätt för att stimulera barn och ungas deltagande i 
föreningsaktiviteter som bedöms ha större effekt. Däremot instämmer 
bildningsförvaltningen i motionärernas bedömning om att det är angeläget att stimulera 
barn och ungdomar till en aktiv och meningsfull fritid. Fokus för en sådan satsning bör 
då vara på insatser som framförallt kan förväntas bidra till att aktivera nya målgrupper 
och nå de med störst behov, samtidigt som de administrativa kostnaderna för stödet 
hålls så låga som möjligt. 

Ärendets handlingar 

 Tjänsteskrivelse bildningsförvaltningen, 2022-09-13 

 Motion fritidscheck, 2021-12-03 



 
Protokollsutdrag 

 Sammanträdesdatum Sida 

Bildningsnämnden 2022-09-20 2 (2) 

   

Ordförandens sign Justerandes sign 

Överläggning 

Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig förvaltningschef Johan Lindeberg, 
Alexander Forss (KD), Leif Strand (C), Ulrica Truedsson (S), Victoria Barrsäter (C) och 
Henrik Gullstrand (V). 

Yrkanden 

Victoria Barrsäter (C), Leif Strand (C) och Alexander Forss (KD) yrkar bifall till motionen.  

Fredrik Ahlman (M) yrkar avslag till motionen. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på Alexander Forss (KD) med fleras bifallsyrkande och 
Fredrik Ahlmans (M) avslagsyrkande och finner att nämnden bifaller Fredrik Ahlmans (M) 
avslagsyrkande.  

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 

Akten 



20220920 

Reservation 
Kristdemokraterna och Centerpartiet vill att Katrineholm ska bli den ojämförbart bästa 
kommunen att växa upp i. Katrineholms kommun behöver investera i barn och ungas hälsa 
och utveckling så att vi minimerar utanförskap och ohälsa.  
En Fritidscheck skulle i hög grad uppmuntra både föreningar och barn/ungdomar till att 
aktivera sig för att finna varandra. Vi har flera gånger här i BIN tagit del av undersökningar 
gällande barn och ungas ohälsa i kommunen och ett aktivt fritidsintresse skulle kunna vara 
en del för att motverka detta. En fritidscheck ger så mycket mer än bara motion som tex. nya 
vänner, nya sammanhang, ökad självkänsla samt ökad förmåga att orka med skolan. Arbetet 
för ett jämställt samhälle stärks, flickors fritid får stöd på samma villkor som pojkars. 
Fritidschecken är bra för både barn/ungdom i kommunens centrum och i våra kransorter. 
Det finns studier på Island som visar på att en Fritidscheck ger mångdubbelt tillbaka mot vad 
den kostar, precis som en bra investering ska vara.  

Kristdemokraterna o Centerpartiet i Katrineholm reserverar sig härmed mot beslutet att 
avslå motionen om en fritidscheck till barn och ungdomar mellan 6-15år. 

Alexander Forss                Victoria Barrsäter                    Leif Strand 
Ledamot för Kristdemokraterna      Ledamot för Centerpartiet     Ledamot för Centerpartiet 

Bilaga A - BIN 2022-09-20 § 53



 

 KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: /Eget_Adressat/ Org.nummer 212000-0340 

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Telefax:   

641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 

 

Tjänsteskrivelse Sida 1 (2) 

Datum 

2022-09-13 
Vår beteckning 

BIN/2022:72 - 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 

Förslag till yttrande över motion om fritidscheck för barn 
och ungdomar 

Förvaltningens förslag till beslut 
Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att motionen om fritidscheck för barn och 
ungdomar avslås. 

Sammanfattning av ärendet 
Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD) och John G Ogenholt (KD) har lämnat en motion om 
införande av en fritidscheck för barn och ungdomar (6-15 år). Syftet är att stimulera unga till 
aktivitet. Motionen utmynnar i följande yrkande: 

 ”att Katrineholms kommun inför en fritidscheck på 600:-/år/barn/ungdom att användas 
som betalning av en föreningsaktivitet till föreningar som är listade i projektet.” 

Motionen har remitterats till bildningsnämnden, service- och tekniknämnden och 
kulturnämnden. Synpunkter i ärendet ska lämnas utifrån respektive nämnds 
ansvarsområde.  

Bildningsförvaltningen föreslår att motionen avslås då införande av ett system med 
fritidscheckar bedöms som dels relativt kostsamt i förhållande till förväntad effekt och dels 
finns alternativa tillvägagångssätt för att stimulera barn och ungas deltagande i 
föreningsaktiviteter som bedöms ha större effekt. Däremot instämmer 
bildningsförvaltningen i motionärernas bedömning om att det är angeläget att stimulera 
barn och ungdomar till en aktiv och meningsfull fritid. Fokus för en sådan satsning bör då 
vara på insatser som framförallt kan förväntas bidra till att aktivera nya målgrupper och nå 
de med störst behov, samtidigt som de administrativa kostnaderna för stödet hålls så låga 
som möjligt. 

Ärendets handlingar 
 Motion fritidscheck, 2021-12-03 

  



 Tjänsteskrivelse Sida 2 (2) 

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN 
Datum 

2022-09-13 

Vår beteckning 

BIN/2022:72 - 1.2.6 - 
Initiativ från 
förtroendevalda, nämnd, 
revisorer, bolag, 
fullmäktigeberedning 

 

Ärendebeskrivning 
Bildningsförvaltningen anser det av största vikt att identifiera nya former för att öka barn 
och ungas aktiva deltagande i aktiviteter som leder till meningsfull fritid. Detta är en central 
fråga för Katrineholms kommun utifrån bland annat perspektiven folkhälsa, integration och 
social hållbarhet. En mängd insatser sker också i kommunen som helhet för att ge barn och 
unga möjligheten och viljan att delta i hälsosamma, utvecklande och lustfyllda 
fritidsaktiviteter.  

Inom bildningsförvaltningens verksamhetsområde återfinns bland annat Kulturskolan och 
Komtek som erbjuder fritidsaktiviteter för barn och unga i Katrineholm. Båda 
verksamheterna tar ut avgifter för deltagande i delar av verksamhetens aktiviteter. 
Bildningsförvaltningens bedömning är att deltagandet kan och borde öka och att det är 
önskvärt att en större andel av kommunens unga invånare tar del av aktivitetsutbudet.  

Orsaken till att ej fler barn och unga deltar i aktiviteterna beror enligt bildningsnämndens 
bedömning på en rad olika faktorer och inte enbart begränsat av relaterade kostnader. 
Kunskap om vad som erbjuds, möjligheter till att ta sig till och från aktiviteter, tider när 
aktiviteter erbjuds, etc påverkar också deltagande.  

Förvaltningens bedömning är att, för motsvarande kostnader som fritidschecken som 
föreslås skulle innebära, det finns goda möjligheter att rikta aktiviteter via Kulturskolan, 
Komtek och intresserade föreningar till platser och tider som ökar möjligheterna till 
deltagande för barn och unga. Till exempel bedöms kostnadsfria kvälls-, helg- och 
lovaktiviteter i områden med relativt lägre andel barn och unga aktiva i föreningsaktiviteter 
vara en effektiv och effektfull insats. Detta minskar risken för att fritidschecken till största 
del nyttjas av de som redan är aktiva i föreningsaktiviteter och ökar chansen att aktivera de 
barn och unga som idag ej deltar.  

Bildningsförvaltningen bedömer även att motionärernas förslag om fritischeck till alla barn 
och unga i åldersgruppen 6-15 år skulle kunna komma att innebära relativt stora 
administrativa kostnader för såväl Katrineholms kommun som deltagande föreningar.  

Utifrån ovan föreslår bildningsförvaltningen att motionen avslås då det bedöms som att det 
inte är en kostnadseffektiv och effektfull insats som riskerar att medföra ökad 
administration samtidigt som det finns risk att den tilltänkta målgruppen av barn och unga 
som ej är aktiva i föreningsaktiviteter ej nås via insatsen.   

Johanna Siverskog 
Ekonom 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 

Akt



 

PROTOKOLLSUTDRAG 
 Sammanträdesdatum Sida 

Service- och tekniknämnden 2022-09-29 1 (2) 

   

 

§ 50    STN/2022:73   

Yttrande över motion om fritidscheck för barn och unga  

Service- och tekniknämndens beslut 

Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige att motionen om fritidscheck 
för barn och ungdomar avslås. 

Reservation 

Joha Frondelius (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 

Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD) och John G Ogenholt (KD) har lämnat en motion 
om införande av en fritidscheck för barn och ungdomar (6-15 år). Syftet är att stimulera 
unga till aktivitet. Motionen utmynnar i följande yrkande: 

”att Katrineholms kommun inför en fritidscheck på 600:-
/år/barn/ungdom att användas som betalning av en föreningsaktivitet 
till föreningar som är listade i projektet.” 

Motionen har remitterats till service- och tekniknämnden, kulturnämnden och 
bildningsnämnden. Synpunkter i ärendet ska lämnas utifrån respektive nämnds 
ansvarsområde.  

Service- och teknikförvaltningen föreslår att motionen avslås då införande av ett system 
med fritidscheckar bedöms som relativt kostsamt i förhållande till förväntad effekt. 
Service- och teknikförvaltningen instämmer samtidigt i motionärernas bedömning om 
att det är angeläget att stimulera barn och ungdomar till en aktiv och meningsfull fritid. 
Fokus för en sådan satsning bör då vara på insatser som framförallt kan förväntas bidra 
till att aktivera nya målgrupper och nå de med störst behov, samtidigt som de 
administrativa kostnaderna för stödet hålls så låga som möjligt. 

Ärendets handlingar 

 Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2022-09-08 

 Motion fritidscheck, 2021-12-03 

Överläggning 

Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Joha 
Frondelius (KD), Roger Karlsson (MP) och Helena Gärtner (M) samt verksamhetsstrateg 
Anders Jansson.  

  



 
Protokollsutdrag 

 Sammanträdesdatum Sida 

Service- och tekniknämnden 2022-09-29 2 (2) 

   

Ordförandens sign Justerandes sign 

Yrkanden 

Joha Frondelius (KD) yrkar bifall till motionen. 

Anneli Hedberg (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning 
som godkänns av nämnden. I enlighet med detta ställer ordförande sedan proposition 
på förvaltningens förslag till beslut och Joha Frondelius (KD) yrkande. Ordförande finner 
att nämnden beslutat i enlighet med förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

 Akten 



 

 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 

2022-09-08 
Vår beteckning 

STN/2022:73 - 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 fritidscheck för barn och 
ungdomar 

Förvaltningens förslag till beslut 
Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige att motionen om fritidscheck för 
barn och ungdomar avslås. 

Sammanfattning av ärendet 
Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD) och John G Ogenholt (KD) har lämnat en motion om 
införande av en fritidscheck för barn och ungdomar (6-15 år). Syftet är att stimulera unga till 
aktivitet. Motionen utmynnar i följande yrkande: 

 ”att Katrineholms kommun inför en fritidscheck på 600:-/år/barn/ungdom att användas 
som betalning av en föreningsaktivitet till föreningar som är listade i projektet.” 

Motionen har remitterats till service- och tekniknämnden, kulturnämnden och 
bildningsnämnden. Synpunkter i ärendet ska lämnas utifrån respektive nämnds 
ansvarsområde.  

Service- och teknikförvaltningen föreslår att motionen avslås då införande av ett system 
med fritidscheckar bedöms som relativt kostsamt i förhållande till förväntad effekt. Service- 
och teknikförvaltningen instämmer samtidigt i motionärernas bedömning om att det är 
angeläget att stimulera barn och ungdomar till en aktiv och meningsfull fritid. Fokus för en 
sådan satsning bör då vara på insatser som framförallt kan förväntas bidra till att aktivera 
nya målgrupper och nå de med störst behov, samtidigt som de administrativa kostnaderna 
för stödet hålls så låga som möjligt. 

Ärendets handlingar 
 Motion fritidscheck, 2021-12-03 

Förvaltningens bedömning 
Service- och teknikförvaltningen har gjort en kartläggning gällande fritidscheckar och hur 
andra kommuner använder sig av sådana för att stimulera barn och ungdomar till aktivitet. 
Förvaltningen har vid denna genomgång funnit exempel på kommuner som infört 
fritidscheckar eller nyligen utrett frågan. Även om det finns variationer i utformningen av 
stödet är grunden densamma som i det förslag som motionärerna nu lagt fram. En 
check/kupong, avsedd för en viss åldersgrupp, att använda som betalning för medlemskap i 
en förening eller deltagande i en aktivitet.  



 Tjänsteskrivelse Sida 2 (2) 

Service- och teknikförvaltningen 
Datum 

2022-09-08 

Vår beteckning 

STN/2022:73 - 1.9.1 - 
Inkommande 
remisser 

 

Coronapandemins inverkan, i kombination med att merparten av de kommuner som 
identifierats nyligen infört stödet, gör det svårt att dra några säkra slutsatser om effekten av 
ett sådant system. En av kommunerna, som ger 500 kr i bidrag till barn i grundskoleåldern, 
införde dock fritidscheckar redan 2016. Vid kontakt med kommunen framkommer 
emellertid att det inte går att belägga att införandet ökat de ungas föreningsaktivitet. 
Statistik från kommunen visar bland annat att antalet deltagartillfällen i idrottsföreningar 
per invånare, i åldersgruppen 7-12 år, minskat varje år efter stödets införande.  

Motionärernas förslag om en fritidscheck om 600 kr för barn och unga i åldersgruppen 6-15 
år skulle i dagsläget, om alla i åldersgruppen använde stödet, ge en utökad kostnad om ca 
2 500 tkr. Vidare skulle införandet medföra kostnader för administration och IT-stöd. Den 
totala kostnaden för ett införande är således inte enbart avhängig nyttjandegraden utan 
även de resurser som behövs för hanteringen. Till detta ska läggas det administrativa 
merarbete ett system med fritidscheckar sannolikt skulle innebära för föreningarna. 

Service- och teknikförvaltningen föreslår att motionen avslås då införande av ett system 
med fritidscheckar bedöms som relativt kostsamt i förhållande till förväntad effekt. Det 
finns exempelvis en uppenbar risk att checkerna framförallt kommer att användas av de 
som redan idag är aktiva inom en förening.  

Service- och teknikförvaltningen instämmer samtidigt i motionärernas bedömning om att 
det är angeläget att stimulera barn och ungdomar till en aktiv och meningsfull fritid. Detta 
är en central fråga utifrån bland annat perspektiven folkhälsa, integration och social 
hållbarhet. En mängd insatser sker också i kommunen som helhet för att ge barn och unga 
möjligheten och viljan att delta i hälsosamma, utvecklande och lustfyllda fritidsaktiviteter. 
Ett tydligt exempel är den samverkan med föreningslivet som sker inom ramen för Lyckliga 
gatornas fritidsverksamhet. En annan viktig insats är elevhälsans arbete med att genom 
olika lösningar erbjuda vissa barn möjlighet att kostnadsfritt antingen få delta i 
kulturskolans/KomTeks verksamhet eller att få pröva fysisk aktivitet genom 
föreningsverksamheten Supersportis. 

Förvaltningens bedömning är att fokus för en eventuellt utökad satsning bör vara på 
insatser som framförallt kan förväntas bidra till att aktivera nya målgrupper och nå de med 
störst behov, samtidigt som de administrativa kostnaderna för stödet hålls så låga som 
möjligt. 

 

 

Karin Engvall 
Avdelningschef 

Beslutet skickas till: kommunstyrelsen, akten 

 



 

PROTOKOLLSUTDRAG 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kulturnämnden 2022-09-28 1 (2) 

   

 

§ 34    KULN/2022:21   

Svar på motion - fritidscheck för barn och ungdomar  

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige att motionen om fritidscheck för barn och 
ungdomar avslås. 

Reservation 

Ewa Callhammar (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 

Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD) och John G Ogenholt (KD) har lämnat en motion 
om införande av en fritidscheck för barn och ungdomar (6-15 år). Syftet är att stimulera 
unga till aktivitet. Motionen utmynnar i följande yrkande: 

 ”att Katrineholms kommun inför en fritidscheck på 600:-
/år/barn/ungdom att användas som betalning av en föreningsaktivitet 
till föreningar som är listade i projektet.” 

Motionen har remitterats till service- och tekniknämnden, kulturnämnden och 
bildningsnämnden. Synpunkter i ärendet ska lämnas utifrån respektive nämnds 
ansvarsområde.  

Kulturförvaltningen föreslår att motionen avslås då införande av ett system med 
fritidscheckar bedöms som relativt kostsamt i förhållande till förväntad effekt. 
Kulturförvaltningen instämmer samtidigt i motionärernas bedömning om att det är 
angeläget att stimulera barn och ungdomar till en aktiv och meningsfull fritid. Fokus för 
en sådan satsning bör då vara på insatser som framförallt kan förväntas bidra till att 
aktivera nya målgrupper och nå de med störst behov, samtidigt som de administrativa 
kostnaderna för stödet hålls så låga som möjligt. 

Ärendets handlingar 

 Tjänsteskrivelse, kulturförvaltningen 

 Motion fritidscheck, 2021-12-03 

Yrkanden 

Ewa Callhammar (L) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att två förslag föreligger och ställer dessa mot varandra. Ordförande 
finner att nämnden bifaller föreliggande förslag (avslag till motionen). 



 
Protokollsutdrag 

 Sammanträdesdatum Sida 

Kulturnämnden 2022-09-28 2 (2) 

   

Ordförandens sign Justerandes sign 

Överläggning 

Under kulturnämndens överläggning yttrar sig Cecilia Björk (S), Ewa Callhammar (L), 
Anne Hofstedt (M), Saud Porovic (SD) och verksamhetsstrateg Anders Jansson. 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 

Akten 



 

 KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Djulögatan 27, Kulturhuset Ängeln Org.nummer 212000-0340 

Kulturförvaltningen Telefax:   

641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 

 

Tjänsteskrivelse Sida 1 (3) 

Datum 

2022-09-08 
Vår beteckning 

KULN/2022:21 - 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 fritidscheck för barn och 
ungdomar 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige att motionen om fritidscheck för barn och 
ungdomar avslås. 

Sammanfattning av ärendet 
Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD) och John G Ogenholt (KD) har lämnat en motion om 
införande av en fritidscheck för barn och ungdomar (6-15 år). Syftet är att stimulera unga till 
aktivitet. Motionen utmynnar i följande yrkande: 

 ”att Katrineholms kommun inför en fritidscheck på 600:-/år/barn/ungdom att användas 
som betalning av en föreningsaktivitet till föreningar som är listade i projektet.” 

Motionen har remitterats till service- och tekniknämnden, kulturnämnden och 
bildningsnämnden. Synpunkter i ärendet ska lämnas utifrån respektive nämnds 
ansvarsområde.  

Kulturförvaltningen föreslår att motionen avslås då införande av ett system med 
fritidscheckar bedöms som relativt kostsamt i förhållande till förväntad effekt. 
Kulturförvaltningen instämmer samtidigt i motionärernas bedömning om att det är 
angeläget att stimulera barn och ungdomar till en aktiv och meningsfull fritid. Fokus för en 
sådan satsning bör då vara på insatser som framförallt kan förväntas bidra till att aktivera 
nya målgrupper och nå de med störst behov, samtidigt som de administrativa kostnaderna 
för stödet hålls så låga som möjligt. 

Ärendets handlingar 
 Motion fritidscheck, 2021-12-03 

Förvaltningens bedömning 
Kulturförvaltningen har gjort en kartläggning gällande fritidscheckar och hur andra 
kommuner använder sig av sådana för att stimulera barn och ungdomar till aktivitet. 
Förvaltningen har vid denna genomgång funnit exempel på kommuner som infört 
fritidscheckar eller nyligen utrett frågan. Även om det finns variationer i utformningen av 
stödet är grunden densamma som i det förslag som motionärerna nu lagt fram. En 
check/kupong, avsedd för en viss åldersgrupp, att använda som betalning för medlemskap i 
en förening eller deltagande i en aktivitet.  



 Tjänsteskrivelse Sida 2 (3) 

Kulturförvaltningen 
Datum 

2022-09-08 

Vår beteckning 

KULN/2022:21 - 1.9 - 
Remisser, 
undersökningar och 
statistik 

 

Coronapandemins inverkan, i kombination med att merparten av de kommuner som 
identifierats nyligen infört stödet, gör det svårt att dra några säkra slutsatser om effekten av 
ett sådant system. En av kommunerna, som ger 500 kr i bidrag till barn i grundskoleåldern, 
införde dock fritidscheckar redan 2016. Vid kontakt med kommunen framkommer 
emellertid att det inte går att belägga att införandet ökat de ungas föreningsaktivitet. 
Statistik från kommunen visar bland annat att antalet deltagartillfällen i idrottsföreningar 
per invånare, i åldersgruppen 7-12 år, minskat varje år efter stödets införande.  

Motionärernas förslag om en fritidscheck om 600 kr för barn och unga i åldersgruppen 6-15 
år skulle i dagsläget, om alla i åldersgruppen använde stödet, ge en utökad kostnad om ca 
2 500 tkr. Vidare skulle införandet medföra kostnader för administration och IT-stöd. Den 
totala kostnaden för ett införande är således inte enbart avhängig nyttjandegraden utan 
även de resurser som behövs för hanteringen. Till detta ska läggas det administrativa 
merarbete ett system med fritidscheckar sannolikt skulle innebära för föreningarna. 

Kulturförvaltningen föreslår att motionen avslås då införande av ett system med 
fritidscheckar bedöms som relativt kostsamt i förhållande till förväntad effekt. Det finns 
exempelvis en uppenbar risk att checkerna framförallt kommer att användas av de som 
redan idag är aktiva inom en förening.  

Kulturförvaltningen instämmer samtidigt i motionärernas bedömning om att det är 
angeläget att stimulera barn och ungdomar till en aktiv och meningsfull fritid. Detta är en 
central fråga utifrån bland annat perspektiven folkhälsa, integration och social hållbarhet. 
En mängd insatser sker också i kommunen som helhet för att ge barn och unga möjligheten 
och viljan att delta i hälsosamma, utvecklande och lustfyllda fritidsaktiviteter. Ett tydligt 
exempel är den samverkan med föreningslivet som sker inom ramen för Lyckliga gatornas 
fritidsverksamhet. En annan viktig insats är elevhälsans arbete med att genom olika 
lösningar erbjuda vissa barn möjlighet att kostnadsfritt antingen få delta i 
kulturskolans/KomTeks verksamhet eller att få pröva fysisk aktivitet genom 
föreningsverksamheten Supersportis. 

Förvaltningens bedömning är att fokus för en eventuellt utökad satsning bör vara på 
insatser som framförallt kan förväntas bidra till att aktivera nya målgrupper och nå de med 
störst behov, samtidigt som de administrativa kostnaderna för stödet hålls så låga som 
möjligt. 

Anna-Karin Sjökvist 
Bibliotekschef 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 

Akten 

 



 Tjänsteskrivelse Sida 3 (3) 

Kulturförvaltningen 
Datum 

2022-09-08 

Vår beteckning 

KULN/2022:21 - 1.9 - 
Remisser, 
undersökningar och 
statistik 

 



 
 

Katrineholm 2021-12-03 
 
 

MOTION 
FRITIDSCHECK 

 
 
 
 
Alla barn och ungdomar behöver en meningsfull och gärna aktiv fritid. Efter en 
lång tids nedstängning av föreningsverksamheterna pga. pandemin behöver vi öppna 
och skapa nya möjligheter för att väcka lust att pröva på en del av det stora utbud av 
föreningsaktiviteter som erbjuds till alla barn och unga. Mycket kommer behöva 
göras för att få ner ohälsotalen och ett förslag som vi Kristdemokrater har för att 
uppmuntra till aktivitet hos ungdomar är att införa en Fritidscheck där barn och 
ungdomar mellan 6-15 år får 600kr/år/barn/ungdom för att använda tex. på 
Kulturskolan eller i andra lokala föreningar som är listade av kommunen i projektet. 
Fritidschecken stimulerar, aktiverar aktivitet bland alla barn och ungdomar och 
föreningslivet.  Fritidschecken stöder det lokala föreningslivet. 
 
 
Vi yrkar på 
 
att Katrineholms kommun inför en fritidscheck på 600:-/år/barn/ungdom att 
användas som betalning av en föreningsaktivitet till föreningar som är listade i 
projektet. 
 
 
 
 
Marian Loley Joha Frondelius John G Ogenholt 
 
 
 
 



 

PROTOKOLLSUTDRAG 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-10-26 1 (2) 

   

 

§ 148    KS/2021:395  399 

Svar på motion om Fria bussresor för personer över 65 
år  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad med hänvisning till 
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande. 

Reservation 

Mica Vemic (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 

Mica Vemic (SD) har inkommit med en motion där han yrkar på att Katrineholms 
kommun subventionerar fria bussresor för personer över 65 år enligt Eskilstuna 
kommuns modell. I Eskilstuna har den som är över 65 år och folkbokförd i Eskilstuna 
kommun möjlighet att hämta ut ett busskort som gäller på Sörmlandstrafikens bussar i 
Eskilstuna kommun. Kortet är giltigt på vardagar mellan 9 och 14 samt under hela 
helgen. Eskilstuna tar för detta ut en administrationsavgift på 100 kronor per år.  

Införande av fria busskort för personer över 65 år ingick i övergripande plan med budget 
2022–2024, vilken beslutades av kommunfullmäktige 2021-11-22. I maj 2022 infördes fria 
busskort för personer över 65 år i Katrineholm. Kortet gäller på Sörmlandstrafikens 
bussar i Katrineholm och är giltigt på vardagar mellan klockan 9 och 14. Katrineholms 
kommun tar inte ut någon avgift för kortet.  

Ärendets handlingar 

 Ordförandeförslag 2022-10-19 

 Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-09-29 

 Motion från Mica Vemic (SD) om fria bussresor 65+ 

Kommunstyrelsens överläggning 

Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S) och Mica Vemic 
(SD). 

Förslag och yrkanden 

Mica Vemic (SD) yrkar bifall till motionen. 

  



 
Protokollsutdrag 

 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-10-26 2 (2) 

   

Ordförandens sign Justerandes sign 

Beslutsgång 

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning 
som godkänns av styrelsen. I enlighet med detta ställer ordföranden sedan proposition 
på ordförandes förslag till beslut och Mica Vemics (SD). Han finner att styrelsen biträder 
ordförandes förslag till beslut. 

Beslutet skickas till: 

Akten 



 
 KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340 
Kommunledningsförvaltningen Telefax:   
641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 

 

Ordförandeförslag Sida 1 (1) 

Datum 

2022-10-19 
Vår beteckning 

KS/2021:395 
 

Mottagare: 

Kommunstyrelsen 

Ordförandeförslag - Svar på motion om Fria bussresor 
för personer över 65 år 
Ordförandens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad med 
hänvisning till samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande. 

Johan Söderberg (S) 
Kommunstyrelsens ordförande



 

 KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: /Eget_Adressat/ Org.nummer 212000-0340 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Telefax:   

641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 

 

Tjänsteskrivelse Sida 1 (1) 

Datum 

2022-09-29 
Vår beteckning 

KS/2021:395 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

Stab 
Mottagare: 

Kommunstyrelsen 
Vår handläggare 

Johnny Ljung 
Handläggare telefon 

0150 - 57148 
Handläggare e-post 

Johnny.Ljung@katrineholm.se 

Svar på motion om Fria bussresor för personer över 65 år 

Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen lämnar inget förslag till beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Mica Vemic (SD) har inkommit med en motion där han yrkar på att Katrineholms kommun 
subventionerar fria bussresor för personer över 65 år enligt Eskilstuna kommuns modell. I 
Eskilstuna har den som är över 65 år och folkbokförd i Eskilstuna kommun möjlighet att 
hämta ut ett busskort som gäller på Sörmlandstrafikens bussar i Eskilstuna kommun. Kortet 
är giltigt på vardagar mellan 9 och 14 samt under hela helgen. Eskilstuna tar för detta ut en 
administrationsavgift på 100 kronor per år.  

Införande av fria busskort för personer över 65 år ingick i övergripande plan med budget 
2022–2024, vilken beslutades av kommunfullmäktige 2021-11-22. I maj 2022 infördes fria 
busskort för personer över 65 år i Katrineholm. Kortet gäller på Sörmlandstrafikens bussar i 
Katrineholm och är giltigt på vardagar mellan klockan 9 och 14. Katrineholms kommun tar 
inte ut någon avgift för kortet.  

Ärendets handlingar 
 Motion från Mica Vemic (SD) om fria bussresor 65+ 

Johnny Ljung 
Avdelningschef Strategi & Infrastruktur 

Beslutet skickas till: 

Motionären 

Akten 



                                                                                       

 
 

     2021-12-08 

 

Motion:   

Fria bussresor för personer över 65år 

Idag erbjuder Eskilstuna kommun fria bussresor för personer över 65 år mot en årlig 

administrativ avgift på 100:-. Sverigedemokraterna har länge drivit frågan att alla personer 

över 65 år oavsett var man bor ska kunna resa fritt i vårt vackra län. 

Detta känns mer angeläget nu än vad det gjort tidigare. Dessa individer har under det 

senaste året gjort stora uppoffringar på sin individuella frihet och har i stor utsträckning 

isolerat sig hemma. 

I och med den ökade vaccinationstakten skapar det större frihet för denna grupp. Vi anser 

att ekominin inte ska vara ett hinder för att resa kollektivt inom länet. 

Vi föreslår därför att Eskilstunamodellen tillämpas även i Katrineholms kommun. 

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår Sverigedemokraterna fullmäktige besluta:  

Att – Katrineholms kommun subventionerar fria bussresor för personer över 65år enligt 

Eskilstuna kommuns modell. 

 

 

  

Mica Vemic 

SD Katrineholm  

 



 

PROTOKOLLSUTDRAG 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-11-23 1 (2) 

   

 

§ 166    KS/2021:383  025 

Svar på motion om arbetsskor till vård- och 
omsorgspersonal  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till vård- och 
omsorgsnämndens yttrande. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till personalutskottet att utreda frågan ur ett 
bredare perspektiv i enlighet med personalutskottets eget yttrande. 

Reservation 

Mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Joha Frondelius (KD) och 
Tony Rosendahl (V). 

Sammanfattning av ärendet 

Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD), och John Ogenholt (KD) har inlämnat en motion 
som utmynnar i följande yrkande: 

”Att kommunen bidrar med 800:-/år/anställd för att införskaffa arbetsskor till vård- och 
omsorgspersonalen”. 

Motionen remitterades till vård- och omsorgsnämnden och personalutskottet.  

Vård- och omsorgsnämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att avslå 
motionen och hänvisar bland annat till Skatteverket som skriver att ”[…] vissa 
klädesplagg normalt inte kan komma ifråga för skattefrihet, tex underkläder och skor”.  

Personalutskottet ansåg att konsekvenser bör utredas vidare inför ett ställningstagande 
då det tex inte finns krav på arbetsskor inom vård- och omsorg utifrån 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd och även personalutskottet hänvisar till 
Skatteverkets skrivning ovan.  

Ärendets handlingar 

 Ordförandens förslag till beslut, 2022-11-17 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-10-25 

 Beslut vård- och omsorgsnämnden, 2022-09-29, §75 

 Beslut personalutskottet, 2022-10-05, § 19 

 Motion om arbetsskor till vård- och omsorgspersonal 



 
Protokollsutdrag 

 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-11-23 2 (2) 

   

Ordförandens sign Justerandes sign 

Kommunstyrelsens överläggning 

Under kommunstyrelsens överläggning yttra sig Joha Frondelius (KD) och Tony 
Rosendahl (V). 

Förslag och yrkanden 

Joha Frondelius (KD) yrkar, med instämmande av Tony Rosendahl (V), på avslag. 

Beslutsgång 

Efteravslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning 
som godkänns av kommunstyrelsen. I enlighet med detta ställer han proposition 
ordförandens förslag till beslut och Joha Frondelius (KD) och Tony Rosendahls (V) 
avslagsyrkande. Han finner att styrelsen biträder ordförandens förslag till beslut. 

Beslutet skickas till: 

Akten 



 
 KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340 
Kommunledningsförvaltningen Telefax:   
641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 

 

Ordförandeförslag Sida 1 (1) 

Datum 

2022-11-17 
Vår beteckning 

KS/2021:383 
 

Mottagare: 

Kommunstyrelsen 

Ordförandeförslag - svar på motion om arbetsskor till 
vård- och omsorgspersonal 
Ordförandens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med hänvisning 
till vård- och omsorgsnämndens yttrande. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till personalutskottet att utreda frågan ur ett bredare 
perspektiv i enlighet med personalutskottets eget yttrande. 

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 

2022-10-25 
Vår beteckning 

KS/2021:383 Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 
Mottagare: 

 
Vår handläggare 

Emma Fälth 
Handläggare telefon 

0150-570 15 
Handläggare e-post 

emma.falth@katrineholm.se 

Svar på motion om arbetsskor till vård- och 
omsorgspersonal 

Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen lämnar inget förslag till beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD), och John Ogenholt (KD) har inlämnat en motion 
som utmynnar i följande yrkande: 

”Att kommunen bidrar med 800:-/år/anställd för att införskaffa arbetsskor till vård- och 
omsorgspersonalen”. 

Motionen remitterades till vård- och omsorgsnämnden och personalutskottet.  

Vård- och omsorgsnämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen 
och hänvisar bland annat till Skatteverket som skriver att ”[…] vissa klädesplagg normalt inte 
kan komma ifråga för skattefrihet, tex underkläder och skor”.  

Personalutskottet ansåg att konsekvenser bör utredas vidare inför ett ställningstagande då 
det tex inte finns krav på arbetsskor inom vård- och omsorg utifrån Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter och allmänna råd och även personalutskottet hänvisar till Skatteverkets 
skrivning ovan.  

Ärendets handlingar 
 Beslut vård- och omsorgsnämnden, 2022-09-29, §75 

 Beslut personalutskottet, 2022-10-05 § 19 

 Motion om arbetsskor till vård- och omsorgspersonal 

Emma Fälth 
Utredare 

Beslutet skickas till: 

Motionärerna 

Remissinstanserna 

Akten



 

PROTOKOLLSUTDRAG 
 Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2022-09-29 1 (2) 

   

 

§ 75    VON/2022:39   

Yttrande över motion om arbetsskor till vård- och 
omsorgspersonal  

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom vård- och omsorgsförvaltningens 
yttrande och sänder det till kommunstyrelsen. 

 Vård- och omsorgsnämnden föreslår att motionen ska avslås. 

Reservation 

Marian Loley (KD), Göran Svenningsson (V) och Björn Wahlund (L) reserverar sig mot 
nämndens beslut. 

Ärendebeskrivning 

Kommunledningsförvaltningen har lämnat kristdemokraternas motion till vård- och 
omsorgsnämnden för yttrande. Motionärerna yrkar att kommunen ska bidra med 800 
kronor per anställd och år för arbetsskor till vård- och omsorgspersonalen.  

Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning 

Socialstyrelsen har inga krav på arbetsskor i Basal hygien i vård och omsorg (SOSFS 
2015:10). Det finns ingenting om skor i arbete inom vård- eller omsorg i 
Arbetsmiljöverkets lista över vilka föreskrifter och allmänna råd som innehåller särskilda 
regler om personlig skyddsutrustning. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om skyddsskor 
syftar till att skydda fötterna mot skador som vid till exempel byggnadsarbete (AFS 
2001:3). 

Som motionärerna skriver hanterar arbetsgivare frågan om arbetsskor olika i mans- 
respektive kvinnodominerade yrken. Till exempel får skolvaktmästare arbetsskor i 
hälften av Sveriges kommuner. Vård- och omsorgsmedarbetare får arbetsskor i tio eller 
elva procent av kommunerna (Socialstyrelsen 2021; Dagens medicin 2021).  

Det framgår inte av motionen om förslaget är att varje medarbetare ska få det 
föreslagna bidraget eller om kommunen ska köpa skor. Den föreslagna kostnaden 800 
kronor per anställd och år.  

För månadsavlönade i äldreomsorgen (exklusive legitimerad och administrativ personal) 
blir den föreslagna kostnaden 640 000 kronor per år. Om funktionsstöd exklusive 
personlig assistans (ca 50 personer) räknas med blir kostnaden 1 029 600 kronor.  

Det finns 355 timvikarier som tjänar mer än 1000 kronor per månad. Kostnaden enligt 
förslaget blir 189 600 kronor per år för äldreomsorgen. Om funktionsstöd räknas med 
blir kostnaden 284 000 kronor per år. 



 
Protokollsutdrag 

 Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2022-09-29 2 (2) 

   

Ordförandens sign Justerandes sign 

Vid ett eventuellt inköp av arbetsskor som skall förvaras på arbetsplatsen behöver i vissa 
fall förvaringsmöjligheter ses över.  

Enligt Skatteverket är kostnader för kläder och skor normalt privata levnadskostnader, 
även om de bara används på arbetstid. Det finns ingen avdragsrätt för anställdas egna 
inköp av arbetskläder.  

För att arbetskläder ska kunna vara en skattefri förmån ska de vara obligatoriska att 
bära i tjänsten och arbetsgivaren ska kontrollera att de inte används privat. Plaggen ska 
vara tydligt märkta med arbetsgivarens namn eller logotyp så att de inte ser ut som 
vanliga kläder. Skatteverket skriver att ”Detta innebär att vissa klädesplagg normalt inte 
kan komma i fråga för skattefrihet, t.ex. underkläder och skor”.  

Ärendets handlingar 

 Motion - Arbetsskor i vård- och omsorg, från Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD) 
och John G Ogenholt (KD) 

 Remissanvisning - Motion om arbetsskor till vård- och omsorgspersonal 

Vård- och omsorgsnämndens överläggning 

Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Marian Loley (KD), Marie-
Louise Karlsson (S), Göran Svenningsson (V) samt Björn Wahlund (L).  

Yrkanden 

Marian Loley (KD), Göran Svenningsson (V) och Björn Wahlund (L) yrkar bifall till 
motionen. Ordföranden Marie-Louise Karlsson (S) yrkar avslag på motionen. 

Beslutsgång 

Efter avslutad överläggning ställer ordförande proposition på Marian Loley (KD) med 
fleras bifallsyrkande och sitt eget avslagsyrkande. Hon finner att nämnden biträder sitt 
eget avslagsyrkande. 

Beslutet skickas till: Kommunledningsförvaltningen, akten 



 

PROTOKOLLSUTDRAG 
 Sammanträdesdatum Sida 

Personalutskottet 2022-10-05 1 (2) 

   

 

§ 19    KS/2021:383  025 

Beslutsärende - Svar på motion om arbetsskor till vård- 
och omsorgspersonal  

Personalutskottets förslag till beslut 

Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen anse motionen besvarad med 
hänvisning till att konsekvenser, enligt yttrande, bör utredas vidare inför ett 
ställningstagande. 

Sammanfattning av ärende 

Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD) samt John G Ogenholt (KD) har lämnat en 
motion i vilken de yrkar att kommunen bidrar med 800 kr per år och anställd för att 
införskaffa skor till vård- och omsorgspersonalen 

Förvaltningens bedömning 

Det finns inga krav på arbetsskor inom vård- och omsorg utifrån Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter och allmänna råd.  De förskrifter som utfärdats (AFS 2001:3) avser 
skyddsutrustning som är avsedd att bäras eller hållas av en person till skydd mot en 
eller flera risker som skulle kunna hota dennes säkerhet eller hälsa. Arbetsgivaren 
skall också se till att den personliga skyddsutrustningen underhålls, kontrolleras, 
repareras och förvaras så att dess skyddseffekt och hygieniska standard bibehålls. 
Utrustning som skadats eller av annan anledning kan antas ha otillräcklig 
skyddseffekt får inte användas. 

Som motionären skriver förhindrar bra skor fallolyckor och minskar 
förslitningsskador och det kan därmed finnas skäl för att arbetsgivaren 
säkerhetsställer kvaliteten att inköpta arbetsskor. Därutöver kan finnas behov av 
skor för inne- och/eller utebruk och att de är anpassade efter årstid. 

Idag är det personal inom delar av service- och tekniknämnden som har tillgång till 
arbetsskor utifrån behov av skyddsskor. Inom kommunorganisationen finns det 
samtidigt fler yrkesgrupper, utöver vård- och omsorgspersonal, där det kan vara 
aktuellt med arbetsskor, som till exempel personal inom förskoleverksamhet. Innan 
ett eventuellt införande av arbetsskor kan det finnas behov av att se över om det 
finns ytterligare behov inom kommunorganisationen. Samtidigt kostnaden för ett 
införande av arbetsskor beräknas. 

Motionären yrkar att kommunen bidrar med 800 kr. Enligt Skatteverket är kontanta 
bidrag för inköp av uniform och andra arbetskläder alltid skattepliktiga som lön. 
Däremot är förmån av uniform och andra arbetskläder skattefri om förmånen avser 



 
Protokollsutdrag 

 Sammanträdesdatum Sida 

Personalutskottet 2022-10-05 2 (2) 

   

Ordförandens sign Justerandes sign 

kläder som är avpassade för tjänsten och inte lämpligen kan användas privat bruk. 
(11 kap. 9 § IL). Följande krav ska då samtidigt vara uppfyllda.  

Kläderna bör; 

 utgöra arbetskläder, det vill säga att de tillhandahålls för att 
användas i tjänsten, 

 vara obligatoriska att använda i tjänsten för den anställda, 
 vara avpassade för tjänsten, det vill säga plaggen bör vara enhetliga 

för viss personal  eller ha någon annan särskild egenskap, och 
 vara försedda med arbetsgivarens namn eller logotyp så att de 

märkbart avviker från vanliga plagg. 

För skattefrihet för sådana plagg räcker det inte att de är försedda med logotyp, eller 
att plaggen enligt avtal inte får användas privat, utan samtliga förutsättningar ovan 
bör vara uppfyllda. Skatteverket skriver vidare att: “Detta innebär att vissa 
klädesplagg normalt inte kan komma ifråga för skattefrihet, till exempel underkläder 
och skor.” 

Inför ett ställningstagande om att tillhandahålla arbetsskor bör frågan ytterligare 
utredas för att:  

 Säkerhetsställa att skorna håller rätt kvalitet, är anpassade till olika 
förhållanden och ersätts vid förslitning, 

 Undersöka om det finns ytterligare yrkesgrupper inom 
organisationen där det finns behov av arbetsskor. 

 Regler för arbetsskor upprättas och att den enskilde medarbetaren 
inte påverkas i form av löneskatt. 

 Ekonomiska konsekvenser av införandet av arbetsskor beräknas. 

Överläggning 

Under personalutskottets överläggning yttrade sig Ulrica Truedsson (S), Gunnar 
Ljungqvist (S), Inger Fredriksson (C), Susanne Sandlund. 

Beslutsgång 

Efter avslutad överläggning finner ordförande att utskottet beslutar enligt 
förvaltningens förslag till beslut. 

______________ 

Beslutet skickas till: 

 

 

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/27071.html?date=2022-01-01#section11-9


 
 
 

MOTION 
Arbetsskor vård & omsorg 

 
Katrineholm 2021-12-03 

 
 
 
Vi vill utveckla personalens arbetsvillkor inom äldreomsorgen. Frågan gäller 
arbetsskor till vård och omsorgspersonalen. Argumentationen för att tillhandahålla 
arbetsskor har inte sällan handlat om att bra skor behövs för att förhindra fallolyckor 
och minska förslitnings och belastningsskador. Utöver dessa arbetsmiljöskäl framförs 
även att tillgången till arbetsskor är en jämställdhetsfråga och att oskäliga skillnader 
finns mellan kommunens egna verksamheter.  
 
 
 
Vi yrkar på 
 
att kommunen bidrar med 800:-/år/anställd för att införskaffa arbetsskor till vård- 
och omsorgspersonalen.  
 
 
 
 
Marian Loley Joha Frondelius John G Ogenholt 



 

PROTOKOLLSUTDRAG 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-11-23 1 (2) 

   

 

§ 167    KS/2021:385  029 

Svar på motion om handlingsplan för att ta tillvara 
äldres kompetens  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till personalutskottets 
yttrande.  

Reservation 

Mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Joha Frondelius (KD). 

Sammanfattning av ärendet 

Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD) och John G Ogenholt (KD) har lämnat en motion 
om handlingsplan för att ta tillvara äldres kompetens. Motionen utmynnar i följande 
yrkande: 

”att Katrineholms kommun tar fram en handlingsplan för hur vi bättre ska ta tillvara 
äldre medarbetares kompetens. 

att i handlingsplanen ska det även finnas med förslag på att kommunen ska höja åldern 
för rätten att vara kvar som anställd i Katrineholms kommun, om den enskilde vill och 
det är förenligt med verksamhetens krav i ett långsiktigt hållbart perspektiv.” 

Motionen remitterades till personalutskottet som föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att avslå motionen. Detta bland annat med motiveringen att sedan 
2010 har antalet anställda över pensionsåldern i kommuner och regioner mer än 
fördubblats. I Katrineholm finns det i dag 129 personer över 68 och upp till 87 år som 
har en anställning i kommunen vilket innebär att cirka 3,5 % av de anställda är 68 år och 
äldre.  

Däröver ska varje förvaltning arbeta fram en kompetensförsörjningsplan. Genom att 
arbeta systematiskt och långsiktigt med förvaltningarnas kompetensförsörjningsplaner 
skapas överblick, medvetenhet, samsyn och handlingsberedskap också inför att ge 
möjlighet för dem som vill, har möjlighet och kan arbeta kvar efter pensionsåldern. Inte 
genom ett nytt högre ålderstak, utan utifrån den enskildes förutsättningar och 
verksamhetens behov.  

Ärendets handlingar 

 Ordförandens förslag till beslut, 2022-11-10 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-10-25 

 Beslut personalutskottet, 2022-10-05, § 18 

 Motion om handlingsplan för att ta tillvara äldres kompetens 



 
Protokollsutdrag 

 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-11-23 2 (2) 

   

Ordförandens sign Justerandes sign 

Kommunstyrelsens överläggning 

Under kommunstyrelsens överläggning yttra sig Joha Frondelius (KD). 

Förslag och yrkanden 

Joha Frondelius (KD) yrkar avslag. 

Beslutsgång 

Efteravslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning 
som godkänns av kommunstyrelsen. I enlighet med detta ställer han proposition på 
ordförandens förslag till beslut och Joha Frondelius (KD) avslagsyrkande. Han finner att 
styrelsen biträder ordförandens förslag till beslut. 

Beslutet skickas till:  

Akten 



 
 KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340 
Kommunledningsförvaltningen Telefax:   
641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 

 

Ordförandeförslag Sida 1 (1) 

Datum 

2022-11-10 
Vår beteckning 

KS/2021:385 
 

Mottagare: 

Kommunstyrelsen 

Ordförandeförslag - Svar på motion om handlingsplan 
för att ta tillvara äldres kompetens 
Ordförandens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med hänvisning 
till personalutskottets yttrande.  

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 

2022-10-25 
Vår beteckning 

KS/2021:385 Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 
Mottagare: 

 
Vår handläggare 

Emma Fälth 
Handläggare telefon 

0150-570 15 
Handläggare e-post 

emma.falth@katrineholm.se 

Svar på motion om handlingsplan för att ta tillvara äldres 
kompetens 

Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen lämnar inget förslag till beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD) och John G Ogenholt (KD) har lämnat en motion om 
handlingsplan för att ta tillvara äldres kompetens. Motionen utmynnar i följande yrkande: 

”att Katrineholms kommun tar fram en handlingsplan för hur vi bättre ska ta tillvara äldre 
medarbetares kompetens. 

att i handlingsplanen ska det även finnas med förslag på att kommunen ska höja åldern för 
rätten att vara kvar som anställd i Katrineholms kommun, om den enskilde vill och det är 
förenligt med verksamhetens krav i ett långsiktigt hållbart perspektiv.” 

Motionen remitterades till personalutskottet som föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att avslå motionen. Detta bland annat med motiveringen att sedan 
2010 har antalet anställda över pensionsåldern i kommuner och regioner mer än 
fördubblats. I Katrineholm finns det i dag 129 personer över 68 och upp till 87 år som har 
en anställning i kommunen vilket innebär att cirka 3,5 % av de anställda är 68 år och äldre.  

Däröver ska varje förvaltning arbeta fram en kompetensförsörjningsplan. Genom att arbeta 
systematiskt och långsiktigt med förvaltningarnas kompetensförsörjningsplaner skapas 
överblick, medvetenhet, samsyn och handlingsberedskap också inför att ge möjlighet för 
dem som vill, har möjlighet och kan arbeta kvar efter pensionsåldern. Inte genom ett nytt 
högre ålderstak, utan utifrån den enskildes förutsättningar och verksamhetens behov.  
 

Ärendets handlingar 
 Beslut personalutskottet, 2022-10-05 § 18 

 Motion om handlingsplan för att ta tillvara äldres kompetens 

Emma Fälth 
Utredare 

Beslutet skickas till: Motionärerna, akten



 

PROTOKOLLSUTDRAG 
 Sammanträdesdatum Sida 

Personalutskottet 2022-10-05 1 (3) 

   

 

§ 18    KS/2021:385  029 

Beslutsärende - Svar på motion om handlingsplan för 
att ta tillvara äldres kompetens  

Personalutskottets förslag till beslut 

Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå 
motionen utifrån förvaltningens bedömning.  

Sammanfattning av ärendet 

Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD) samt John G Ogenholt (KD) har lämnat en motion 
i vilken de yrkar att Katrineholms kommun tar fram en handlingsplan för hur vi bättre 
ska ta tillvara äldre medarbetares kompetens och att i handlingsplanen också ska finnas 
med förslag på att kommunen ska höja åldern för rätten att vara kvar som anställd i 
Katrineholms kommun, om den enskilde vill och det är förenligt med verksamhetens 
krav i ett långsiktigt hållbart perspektiv. 

Förvaltningens bedömning 

Konkurrens om arbetskraft med rätt kompetens är en utav de största utmaningarna för 
välfärdens verksamheter det kommande decenniet. Såväl kommuner och regioner som 
näringslivet kommer att möta utmaningar för kompetensförsörjningen de kommande 
åren och konkurrensen om arbetskraften kommer att vara hård. 
 
De närmaste tio åren ökar antalet äldre över 80 år med nästan 50 procent. Förbättrade 
levnadsvillkor och teknologiska framsteg inom hälso- och sjukvården gör att vi lever allt 
längre. Det är en positiv utveckling, men det innebär också att befolkningens behov av 
vård och omsorg ökar. 
 
Under samma tidsperiod förväntas antalet personer i arbetsför ålder öka med endast 4 
procent. I nästan 6 av 10 kommuner minskar till och med den arbetsföra delen av 
befolkningen. Allt färre ska försörja allt fler. Det ger arbetsgivarna en matematisk formel 
för kompetensförsörjningen som är svår att få ihop. Tillgången till arbetskraft räcker helt 
enkelt inte till. 
 
För att lösa ekvationen behöver kommuner och regioner bli ännu bättre på att ta tillvara 
den kompetens som finns. Det kommer att behövas ännu fler utbildningsinsatser som 
utvecklar kompetensen hos de befintliga medarbetarna. Arbetsgivarna behöver också 
fortsätta arbetet med att stärka arbetsmiljön och ge fler möjlighet att jobba heltid samt 
att digitalisera där det är möjligt. Erfarna medarbetare har värdefull kompetens. I takt 
med att medellivslängden ökar kan även arbetslivet förlängas. Med fler år i yrkeslivet 
ökar välfärdens möjligheter att möta kompetensutmaningen. 
 



 
Protokollsutdrag 

 Sammanträdesdatum Sida 

Personalutskottet 2022-10-05 2 (3) 

   

Ordförandens sign Justerandes sign 

Många medarbetare både kan och vill jobba längre. Det är allt fler som väljer att arbeta 
kvar, eller kommer tillbaka efter pensionering. Arbetsgivarnas attityder till erfarna 
medarbetare är central för medarbetarnas förutsättningar att vilja arbeta vidare. Det är 
viktigt att ta tillvara medarbetarnas kompetens och erfarenhet för att öka möjligheten att 
förlänga arbetslivet. Signalera tidigt att medarbetare som närmar sig pensionsålder är en 
viktig resurs. 
 
Sedan 2010 har antalet anställda över pensionsåldern i kommuner och regioner mer än 
fördubblats. I Katrineholm finns det i dag 129 personer över 68 och upp till 87 år som har 
en anställning i kommunen, fördelat enligt nedan; 
 

 Bildningsförvaltningen 40 personer 
 Socialförvaltningen 20 personer 
 Viadidakt 9 personer 
 Vård- och omsorg 51 personer 
 

Det innebär att cirka 3,5 % av våra anställda är över 68 år och äldre. En hög andel som 
visar på att det finns en positiv inställning till att ge möjlighet arbeta kvar efter 
pensionsålder om den enskilde vill och om det är förenligt med verksamhetens behov. 
 
Då livslängden ökar har samtidigt anställningsskyddet stärks för den som befinner sig 
kring pensionsåldern. Tidigare hade medarbetare rätt att arbeta kvar till 67 års ålder 
men från 2020 höjs åldern till 68 år och från 2023 till 69 år. 
 
Samtidigt som rätten att stanna kvar längre på jobbet höjs skjuts gränsen framåt för när 
allmän pension kan tas ut. Från och med år 2023 gäller nya pensionsåldrar som styr när 
allmän pension kan tas ut första gången. Det är ett steg emot att införa det som kallas 
riktålder som från och med år 2026 kommer att styra när allmän pension kan tas ut. 
Riktåldern fastställs mot bakgrund av medellivslängdens utveckling och sker varje år för 
att börja gälla sex år senare.  
 
Det är också av vikt att påminna om att ett flertal medarbetare, som av olika anledningar 
inte har möjlighet att arbeta kvar, till 69 år, vilket vi som arbetsgivare ska ha respekt för 
och möta. För att få fler att arbeta kvar är en god arbetsmiljö central. 
 
På varje förvaltning ska en kompetensförsörjningsplan arbetas fram. En av tre strategier 
för ett hållbart arbetsliv är att förlänga arbetslivet. Genom att arbeta systematiskt och 
långsiktigt med förvaltningarnas kompetensförsörjningsplaner skapas överblick, 
medvetenhet, samsyn och handlingsberedskap också inför att ge möjlighet för dem som 
vill, har möjlighet och kan arbeta kvar efter pensionsåldern. Inte genom ett nytt högre 
ålderstak, utan utifrån den enskildes förutsättningar och verksamhetens behov.  
 

Förvaltningens bedömning 

Under personalutskottets överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S), Helena Gärtner 
(M), Anneli Hedberg (S), Inger Fredriksson (C), Gunnar Ljungqvist (S), Susanne Sandlund. 



 
Protokollsutdrag 

 Sammanträdesdatum Sida 

Personalutskottet 2022-10-05 3 (3) 

   

Ordförandens sign Justerandes sign 

Förvaltningens bedömning 

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

 

 



 
 

MOTION 
Handlingsplan - äldres kompetens 

Katrineholm 2021-12-03 
 
 
De äldre utgör en stor tillgång. De representerar en mångårig livserfarenhet som bör komma 
hela samhället till del. Kontakten med denna erfarenhet är ett helt avgörande villkor för ett 
vitalt och växande samhälle. Kristdemokraterna vill arbeta med en långsiktig personalpolitik 
inom skola, vård och omsorg närmaste decenniet. Arbetskraftbristen är ett växande problem. I 
takt med den ökade medellivslängden vill många äldre med god hälsa fortsätta att arbeta i 
yrkesliv. Det är viktigt att samhället tar till vara denna resurs. Samhället måste även skapa 
förutsättningar för att äldre ska kunna hålla sig friska längre och forma lösningar som 
möjliggör ett fortsatt aktivt liv även som pensionär. Vi vill bygga ett samhälle där människor 
kan åldras i trygghet och värdighet. Äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande över 
sin vardag med bibehållet oberoende, bemötas med respekt och ha tillgång till god vård och 
omsorg. Det friska åldrandet, att se äldre som en resurs, att ta tillvara och att ha ett väl 
fungerande samspel mellan generationerna är också viktiga beståndsdelar i vår äldre politik. 
Vi Kristdemokrater vill att kommunen tar fram en handlingsplan för hur vi bättre ska ta 
tillvara äldre medarbetares kompetens.  
I handlingsplanen ska det även finnas med förslag på att kommunen ska höja åldern för rätten 
att vara kvar som anställd i Katrineholms kommun om den enskilde vill och det är förenligt 
med verksamhetens krav i ett långsiktigt hållbart perspektiv. Vi vill konkretisera 
handlingsplanen för ett systematiskt arbete gällande våra äldres kompetens. Exempelvis att 
man vid pensioneringen ska erbjudas anställningen på timme inom de områden kommunen 
har behov, det är ett bra sätt att säkerställa fler vikarier i vård, omsorg och skola och övrig 
verksamhet. Förutsättningarna är kristallklara. Vi Kristdemokrater menar att kommunen 
behöver arbeta proaktivt, skapa en god arbetsmiljö genom systematiskt arbetsmiljöarbete, 
goda lösningar, och ha åldersblandade grupper för att motverka åldersstereotypa 
föreställningar. Det gör man genom ett förändrat synsätt på våra äldre.  
 
Vi yrkar på 
 
att Katrineholms kommun tar fram en handlingsplan för hur vi bättre ska ta tillvara äldre 
medarbetares kompetens. 
 
att i handlingsplanen ska det även finnas med förslag på att kommunen ska höja åldern för 
rätten att vara kvar som anställd i Katrineholms kommun, om den enskilde vill och det är 
förenligt med verksamhetens krav i ett långsiktigt hållbart perspektiv. 
   
Marian Loley Joha Frondelius John G Ogenholt



 

PROTOKOLLSUTDRAG 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-11-23 1 (2) 

   

 

§ 168    KS/2022:144   

Svar på motion om stärk demokratin - gör försök med 
sänkt rösträttsålder  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med hänvisning till 
kommunledningsförvaltningens yttrande. 

Reservation 

Mot beslutet och till förmån för Victoria Barrsäter (C) med fleras yrkande reserverar sig 
Victoria Barrsäter (C), Inger Fredriksson (C) och Tony Rosendahl (V). Den skriftliga 
reservationen redovisas som bilaga C. 

Särskilt yttrande 

Styrelsen medger att Nicklas Adamsson (MP) får foga ett särskilt yttrande till protokollet. 
Det särskilda yttrande redovisas som bilaga D. 

Sammanfattning av ärendet 

Nicklas Adamsson (MP) har lämnat en motion om Stärk demokratin – gör försök med 
sänkt rösträttsålder. Motionen utmynnar i följande yrkande: 

”Katrineholms kommun ansöker om att få genomföra försök med sänkt rösträttsålder i 
valet till kommunfullmäktige 2026”. 

Kommunledningsförvaltningens uppfattning är att det idag inte finns någon lagstiftning 
som möjliggör att genomföra valet till kommunfullmäktige 2026 med sänkt 
rösträttsålder. 

Ärendets handlingar 

 Ordförandens förslag till beslut, 2022-11-16 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-10-17 

 Motion om Stärk demokratin – gör försök med sänkt rösträttsålder, 
2022-05-02 

Kommunstyrelsens överläggning 

Under kommunstyrelsens överläggning yttra sig Nicklas Adamsson (MP), (Victoria 
Barrsäter (C), Tony Rosendahl (V) och Inger Fredriksson (C). 

  



 
Protokollsutdrag 

 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-11-23 2 (2) 

   

Ordförandens sign Justerandes sign 

Förslag och yrkanden 

Victoria Barrsäter (C) yrkar, med instämmande av Tony Rosendahl (V) och Inger 
Fredriksson (C) bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Efteravslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning 
som godkänns av kommunstyrelsen. I enlighet med detta ställer han proposition 
ordförandens förslag till beslut och Victoria Barrsäters (C) yrkande. Han finner att 
styrelsen biträder ordförandens förslag till beslut. 

Särskilt yttrande 

Nicklas Adamsson (MP) framför till kommunstyrelsen att han önskar få foga ett särskilt 
yttrande till protokollet vilket styrelsen medger. 

Beslutet skickas till: 

Akten 



KS/2022:14- 1.2.6 
RESERVATION - SVAR PÅ MOTION OM STÄRKT DEMOKRATIN 

I motionen föreslås att Katrineholms kommun ska ansöka om att få genomföra försök med sänkt 
rösträttsålder i valet till kommunfullmäktige 2026. Motionen hänvisar till en demokratiutredningen 
som bland annat handlar om att sänka rösträtten till 16 år. Utredningen föreslår även att 
försöksverksamhet ska genomföras i ett antal lokala val. 

I kommunstyrelsen var argumentet för avslag att nuvarande lagstiftning inte stödjer sänkt 
rösträttsålder. Men syftet att låta Katrineholms kommun vara försökskommun handlar ju om att 
bistå i den fortsatta utredningen att i lagen ändra rösträttsåldern så den argumentationen fallet. 

Det finns som vi kan se det inga nackdelar med att Katrineholm gör en sådan ansökan. Fördelarna 
är att vi låter fler unga röster höras och att vi stärker demokratin. Det går också väl i linje med 
barnkonventionen. 

Mot bakgrund av ovanstående resonemang yrkade vi bifall till motionen. Då vårt yrkande avslogs 
reserverar vi oss mot beslutet. 

Katrineholm 23 november 2022 

Victoria Barrsäter, Centerpartiet 

Inger Fredriksson, Centerpartiet 

Tony Rosendahl, Vänsterpartiet 

Bilaga C kommunstyrelsen 2022-11-23 § 168



2022-11-23 

Särskilt yttrande KS/2022:144 

Svar på motion om stärkt demokratin - gör försök med 
sänkt rösträttsålder  
Vi anser att motionen ska bifallas men eftersom jag inte kan yrka detta lämnar jag istället in 
ett särskilt yttrande och återkommer till ärendet när det kommer upp i kommunfullmäktige för 
avgörande. 

För Miljöpartiet de gröna i Katrineholms kommun 

Nicklas Adamsson 

Bilaga D kommunstyrelsen 2022-11-23 § 168
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Ordförandeförslag Sida 1 (1) 

Datum 

2022-11-16 
Vår beteckning 

KS/2022:144 - 1.2.6 - 
Initiativ från 
förtroendevalda, nämnd, 
revisorer, bolag, 
fullmäktigeberedning 

 

Mottagare: 

Kommunstyrelsen 

Ordförandeförslag – svar på motion om stärkt demokrati 
Ordförandens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med hänvisning 
till kommunledningsförvaltningens yttrande. 

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 

2022-10-17 
Vår beteckning 

KS/2022:144 - 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 stärk demokratin - gör försök med 
sänkt rösträttsålder 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningen lämnar inget förslag till beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Nicklas Adamsson (MP) har lämnat en motion om Stärk demokratin – gör försök med sänkt 
rösträttsålder. Motionen utmynnar i följande yrkande: 

”Katrineholms kommun ansöker om att få genomföra försök med sänkt rösträttsålder i 
valet till kommunfullmäktige 2026”. 

Kommunledningsförvaltningens uppfattning är att det idag inte finns någon lagstiftning 
som möjliggör att genomföra valet till kommunfullmäktige 2026 med sänkt rösträttsålder. 

Ärendets handlingar 
 Motion om Stärk demokratin – gör försök med sänkt rösträttsålder, 

2022-05-02 

Ärendebeskrivning 
Den svenska Demokratiutredningen (som motionären hänvisar till) är under beredning hos 
regeringskansliet och har inte utmynnat i någon lagstiftning. Det finns därför i dagsläget 
inga juridiska förutsättningar att genomföra valet till kommunfullmäktige 2026 med sänkt 
rösträttsålder. 

Flera riksdagsmotioner om sänkt rösträttsålder har inkommit den senaste mandatperioden 
och samtliga har avslagits med hänvisning till att Demokratiutredningen fortsatt är under 
beredning hos regeringskansliet. 

Demokratiutredningen uppskattar kostnaden för en kommun att genomföra försök med 
sänkt rösträttsålder till mellan 2–3 miljoner kronor. Hur detta ska finansieras framgår inte i 
utredningen. 



 Tjänsteskrivelse Sida 2 (2) 

Kommunledningsförvaltningen 
Datum 

2022-10-17 

Vår beteckning 

KS/2022:144 - 1.2.6 - 
Initiativ från 
förtroendevalda, 
nämnd, revisorer, 
bolag, 
fullmäktigeberedning 

 

Förvaltningens bedömning 
Kommunledningsförvaltningen anser att frågan behöver utredas ytterligare när lagstiftning 
finns på plats som tydliggör förutsättningarna för kommunen att genomföra val till 
kommunfullmäktige med sänkt rösträttsålder.  

Axel Stenbeck 
Utredare 

Beslutet skickas till: 

Nicklas Adamsson (MP) 



 

2022-05-02 

Motion till kommunfullmäktige i Katrineholms kommun 
 

Stärk demokratin – gör försök med sänkt rösträttsålder 
Förra året firade vi att Sverige till slut gav kvinnor rösträtt 1921, långt efter flera andra länder. Många 
hävdade att det inte var klokt. Detsamma gällde inför att tidigare omyndigförklarade skulle få rösta för 
första gången 1991. Trots att motståndet var stort då, är det ytterst få som skulle argumentera emot 
dessa gruppers rätt att rösta idag. Poängen är att demokratin måste utvecklas för att behålla sin 
legitimitet och relevans över tid.  

Vi hävdar ofta att vi är ett modernt land där alla får komma till tals. Tyvärr finns det många unga som 
ändå upplever att vuxenvärlden inte tar dem på allvar och ett tydligt exempel är svårigheten att 
rekrytera unga till partipolitiken. Sverige håller återigen på att hamna på efterkälken. När flera andra 
länder, regioner och kommuner i omvärlden har sänkt rösträttsåldern så bromsar Sverige.  

En väl fungerande demokrati förutsätter att olika grupper, inklusive de yngre, kan göra sin röst hörd. 
Vi anser att det är angeläget att öka de ungas inflytande i samhällsutvecklingen. Större representation 
och mångfald av synpunkter är bra.  

Ur ett internationellt perspektiv är 16 års rösträttsålder långt ifrån ovanligt. I länder som Österrike, 
Skottland, Malta, Argentina, Brasilien, Ecuador får 16-åringar rösta, så även i delar av USA, Tyskland 
och Estland. I vårt grannland Norge har en testverksamhet genomförts på lokal nivå. Erfarenheten från 
tex Österrike, som har 20 års erfarenhet av sänkt rösträttsålder, är mycket positiva. Det finns flera 
starka skäl till en sänkning: 

• Varannan ung person känner sig inte inkluderad i samhället och de flesta upplever att de inte 
har inflytande över det politiska beslutsfattandet. 

• Sverige har idag Europas högsta genomsnittsålder för förstagångsväljare - 20 år. Med en 
sänkning av rösträttsåldern till 16 år, skulle genomsnittet i stället vara 18 år. 

• En tydlig erfarenhet från Norges försöksverksamhet i lokala val är att 16 års rösträttsålder 
leder till högre valdeltagande även framöver. 

• Barnkonventionen är numera svensk lag. Enligt artikel 12 har barn rätt att höras i alla frågor 
som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad. Att sänka 
rösträttsåldern tvingar beslutsfattare att lyssna på fler barn.  

• Det är ett starkt önskemål från många av Sveriges främsta barn- och ungdomsorganisationer, 
som representerar ungas röster. 

Testverksamhet i kommunen ett första steg 

Norge genomförde testverksamhet i lokala val och gjorde sedan en utvärdering av resultaten. 
Forskningen visade att det inte var några problem att låta 16-åringar rösta och att det dessutom inte 



påverkade valresultatet, något som talar mot invändningen att unga nödvändigtvis skulle rösta till 
exempel mer grönt eller vänster. En mycket positiv effekt för demokratin var också att sänkningen 
ledde till ett ökat valdeltagande även framöver. 

Den svenska Demokratiutredningen från 2016 föreslog att en försöksverksamhet med 16 års 
rösträttsålder bör genomföras vid lokala val. Därefter ska en vetenskaplig utvärdering göras, inför ett 
beslut på nationell nivå. Ett 20-tal kommuner har på olika sätt visat sig positiva till att delta i en 
försöksverksamhet. 

MP föreslår därför  

 

att  Katrineholms kommun ansöker om att få genomföra försök med sänkt rösträttsålder i 
valet till kommunfullmäktige 2026.  

 

För Miljöpartiet de Gröna i Katrineholms kommun 

Nicklas Adamsson 

 

 



 

     Motion 

 

Katrineholm 2022-11-17 

Att anlägga konstgjorda isbanor i 
kommunen  
Med en syntetisk isbana (konstgjord is) kan du använda 
dina skridskor 365 dagar om året, oavsett om banan är 
utomhus eller inomhus. Syntetisk is ger en mycket 
autentisk iskänsla och ungefär med samma glid som på 
ordinär is. Syntetisk is är lämpliga till hockey, isdans 
och skridskolek. 

I kommunens kampanj ”spara el” som startade i november 
2022 är detta förslag ett utmärkt exempel på att utöva 
typiska vintersporter året runt utan energislöseri och 
samtidigt uppnå fler möjligheter till att nå målen med 
folkhälsan.  

Isbanor med riktig is är generellt dyra att bygga och 
underhålla. Issyntetisk bana med konstgjord is kräver 
ingen energi för isen men behöver säkert underhållas med 
renhållning och skottas vid snöfall. Däremot sommartid är 
det mindre underhåll. 

 

Vi yrkar på 

att tänka nytt och energisnålt genom att i kommande 
planeringar anlägga syntet-is både i staden och på 
landsbygden. Folkhälsans år är inte förbi. Genom att 
använda konstgjord is kan alla barn och vuxna utöva 
skridskoåkning året runt oavsett värme eller kyla. 

 



Marian Loley, Joha Frondelius, Alexander Forss och Dag 
Dunås  

KD Katrineholm   



     

 



 

    Motion 
Katrineholm 2022-12-07 

 
Hitta rätt & lätt till Duveholmsskolan & Duveholmshallen (sportcentrum) 
Vid ett besök på Duveholmsskolan i oktober 2022 påtalades av personal hur svårt 
det var för besökare och blåljuspersonal m.fl. att hitta i skolans område. Bara att hitta 
till exempelvis huvudentrén är en konst. Parkeringar finns på flera ställen till skolan 
vilket gör att bra skyltning är viktigt. Om skolan ska uppfattas mer välkomnade måste 
ett nytt ”skyltfönster” utvecklas när du svänger in på skolområdet.  

En stor rejäl reklammonitor i likhet med de som pryder infarterna till Katrineholm 
skulle förenkla och välkomna gästerna till skolan. Att utveckla informationen vart du 
ska och sen även få information om vad som händer på skolan är viktigt för att 
utveckla framtidens ”Campus Duveholm”. 

Exempelvis när det gäller grafisk information (storskärm) kan skolans medieprogram 
utveckla och uppdatera aktuella händelser som ett led deras utbildning. 

Ambulans, polis och räddningstjänsten som snabbt behöver hitta till rätt plats vid ev. 
olyckor har väldigt svårt att hitta när larm har ringts in.  

Skolan har adressen Västgötagatan 37, sportcentrum har Västgötagatan 39. Ett stort 
område och med två adresser förstår alla, att hitta rätt kräver något mer.  

Slutligen behövs en enhetlig grafisk profil på skyltar i skolan och på skolans fasader. 

 

Vi yrkar på  

att det omgående påbörjas ett arbete med att förenkla informationen om att hitta till 
rätt plats på Duveholmsskolans och Duveholmshallens olika lokaler. Informationen 
ska visas publikt vid infarten till skolan via storskärm eller annan synbar informativ 
lösning. 

att se över den grafiska profilen på plats/namnskyltar i hela Duveholmsskolan 

 

Joha Frondelius, Marian Loley, Dag Dunås och Alexander Forss 

KD Fullmäktigegrupp



 

Katrineholm 2022-12-06 

Motion till kommunfullmäktige  

Utred möjligheten att öppna en fritidsgård på Norr 
och en i Nävertorp! 
 
Inför valet 2022 tog vi fram ett handlingsprogram som vi valde att kalla ”49 gröna förslag för 
ett socialt och ekologiskt uthålligt Katrineholm 2023-2026” Detta eftersom det är viktigt att 
poängtera att det handlar om mer än att bara vidta renodlade klimat- och miljösatsningar för 
att klara framtidens utmaningar.  

För att på allvar bygga ett robust och motståndskraftigt samhälle är det lika viktigt att satsa på 
och stärka områden som exempelvis integration, kultur, utbildning, vård och omsorg. Det 
handlar om att se helheten och om att skapa starka sociala strukturer som bygger trygghet i en 
tid av nödvändig förändring. 

Vi måste ställa om Katrineholm till en robust kommun med starka sociala strukturer där 
människor ser och hjälper varann, ett Katrineholm där vi tar tillvara de olika resurser som var 
och en har, en kommun som är trygg att leva i nu och i framtiden.  

Idag är det många barn och ungdomar som inte har någonstans att ta vägen efter skolan, på  
kvällar och på helger. Därför behövs fler platser där de kan tillbringa fritiden och där det  
också finns trygga vuxna förebilder.  
 
Miljöpartiet de gröna har tidigare föreslagit fler fritidsgårdar i Katrineholms kommun och 
skulle gärna vilja se en fritidsgård i varje kommundel. Vi tror dock att behovet i dagsläget är 
störst på Norr och i Nävertorp.  
 
Vi vill därför med ledning av ovanstående  

att  kommunen utreder möjligheten att öppna en fritidsgård på Norr  
och en i Nävertorp. 

 
att kommunen får i uppdrag att utreda lämpliga lokaliseringar för 

verksamheten. 
 
För Miljöpartiet de Gröna i Katrineholms kommun  

 

Ismail Abukar (MP) Nicklas Adamsson (MP) 
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Tjänsteskrivelse Sida 1 (2) 

Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 

Datum 

2022-12-07 
Vår beteckning 

KS/2022:363 - 1.6.3 - 
Samverka externt 

Vår handläggare 

Emma Fälth 
Handläggare telefon 

0150-570 15 
Handläggare e-post 

emma.falth@katrineholm.se 

Återremitterat ärende - Uppsägning av avtal mellan 
Katrineholms kommun och Vingåkers kommun – 
samverkan i gemensam nämnd för vuxenutbildning och 
arbetsmarknad 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att säga upp avtalet om 
samverkan i gemensam nämnd mellan Katrineholms kommun och Vingåkers kommun 
Viadidakt. 

2. Kommunstyrelsen uppdras att för kommunens räkning vidta nödvändiga åtgärder för 
uppsägning av avtalet. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med ovan, att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utreda hur 
verksamheterna inom Viadidaktnämnden kan organiseras efter att avtalstiden med 
Vingåkers kommun är slut. Uppdraget ska ske i samråd med berörda förvaltningar. 
Uppdraget ska återrapporteras senast den 31 mars 2023.  

2. Finansieras inom kommunledningsförvaltningens ram. 

Sammanfattning av ärendet 
Katrineholms- och Vingåkers kommuner har en gemensam nämnd för vuxenutbildning och 
arbetsmarknad, Viadidakt.  

I kommunallagen 9 kap 22 § anges en gemensam nämnds uppgifter ska närmare preciseras 
i en överenskommelse mellan de berörda kommunerna och regionerna. Med anledning av 
detta, tecknades ett avtal om samverkan i gemensam nämnd (Viadidakt) som reviderades i 
november månad 2018. Avtalet löper tillsvidare. Om avtalet ska sägas upp ska detta ske 
skriftligen och det upphör senast 24 månader efter uppsägningen kommit den andra 
parten tillhanda. Enligt 20 § i avtalet kan parterna komma överens om kortare 
uppsägningstid. Vidare står det att vid avveckling av den gemensamma nämnden ska 
särskilda förhandlingar ske mellan parterna angående formerna för detta samt angående 
den ekonomiska regleringen mellan parterna. 

Ett förslag om att säga upp avtalet återremitterades av kommunfullmäktige 2022-11-19 § 
för komplettering av analysunderlaget..  



 Tjänsteskrivelse Sida 2 (2) 

Kommunledningsförvaltningen 
Datum 

2022-10-10 

Vår beteckning 

KS/2022:363 - 1.6.3 - 
Samverka externt 

 

En uppsägning av avtalet medför att det politiska styret i Katrineholms kommun själva styr 
och förfogar över verksamheten då den bedrivs i egen regi. Därmed kan kommunen själv 
välja inriktning för verksamhetsområdet utan att komma överens med annan kommun.  

Uppsägningen medför troligen även en volymminskning med cirka 20 procent gällande 
deltagare och elever och så även för ekonomin.  

I ett nästa steg då organisering för Viadidakts verksamhetsområde beslutas kommer en 
konsekvensanalys att tas fram. 

Idag är verksamheterna organiserade i en förvaltning, Viadidakt, som leds av den 
gemensamma Viadidaktnämnden.  

För att komma fram till hur verksamheterna inom dagens Viadidakt på effektivast sätt och 
med ökad måluppfyllelse kan organiseras efter avtalstiden, bör en utredning göras.  

Målsättningen med de verksamheter som bedrivs inom Viadidakt är att höja 
utbildningsnivån och öka sysselsättningen som i förlängningen leder till egen försörjning.  

Verksamheterna bör organiseras utifrån målsättningen: 

-ökad sysselsättning 

- att färre katrineholmare uppbär ekonomiskt bistånd 

- minskat bidragsberoende 

- höjd utbildningsnivå 

- matchning av yrkesutbildningar till lokala och regionala behov 

För att verksamheterna ska nå målsättningen och öka effektiviteten bör samarbetet stärkas 
både internt inom kommunen och externt med andra kommuner och aktörer, exempelvis 
Arbetsförmedlingen och näringslivet. Detta bör också beaktas och belysas i utredningen. 

Ärendets handlingar 
 Överenskommelse mellan Katrineholms och Vingåkers kommuner om samverkan i 

gemensam nämnd för vuxenutbildning och arbetsmarknad 

 

Emma Fälth 
Utredare 

Beslutet skickas till: 

Vingåkers kommun 

Akten
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Overenskommelse mellan Katrineholms och Vingåkers
kommuner om samverkan i gemensam nämnd för
vuxenutbildning och arbetsmarknad

1. Parter

Denna överenskommelse om samverkan i gemensam nämnd tecknas mellan
o Katrineholms kommun, organisationsnummer 212000-0340

o Vingåkers kommun, organisationsnummer 212000-0308

Den gemensamma nämndens namn är Viadidaktnämnden.

2. Syfte med samverkan igemensam nämnd

Viadidaktnämnden ska verka inom områdena vuxenutbildning och arbetsmarknad.
Huvudsyftet med samverkan i gemensam nämnd ar attpäett kostnadseffektivt sätt bidra till
höjd utbildningsnivå och ökad egen ftirsörjning i Katrineholms och Vingåkers kommuner.

Samverkan i gemensam nämnd ska även främja fiirutsättningamafiir verksamhetens
kompetensftrsörjning och kvalitetsutveckling. Vidare ska den gemensamma nämnden
underlätta fiir Katrineholms och Vingåkers kommuner att tillvarata de möjligheter som
samverkan med andra aktörer kan ge ör att stiirka invånarnas fiirutsättningar att studera och
komma i arbete.

3. Värdkommun

Katrineholms kommun är viirdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Katrineholms
kommuns nämndorganisation. Utöver vad som loljer avlag, Viadidaktnämndens reglemente
och denna överenskommelse ska Viadidaktnämnden fiilja värdkommunens styrsystem,
riktlinjer och övriga styrdokument.
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4. Den gemensamma nämndens uppgifter
viadidaktnåimndens uppgifter anges i nämndens reglemente som beslutas av
fullmiiktigefiirsamlingama i Katrineholms och Vingåkers kommuner.

5. Organisation

5.1 Viadidaktnämnden

Viadidaktnämnden består av elva ledamöter och elva ersättare. Katrineholms kommun utser
sex ledamöter och sex ersättare. Vingåkers kommun utser fem ledamöter och fem ersättare.
Val av ordforande, ftirste vice ordftirande och andre vice ordfiirande görs av
kommunfullmäktige i värdkommunen. Partema är överens om att posterna som ordfiirande
och andre vice ordfiirande ska besättas av fiirtroendevald från Katrineholms kommun. Posten
som ftirste vice ordfiirande ska besättas av fiirtroendevald fran Vingakers kommun, efter
nominering fran Vingåkers kommun.
Mandatperioden fiir nämndens ledamöter iir fyra år riiknat från den I januari året efter att
allmänna val till kommunfullmiiktige hållits i riket. När val av ledamot eller ersättare sker
under löpande mandatperiod ska det avse tiden från valets fiirrättande till mandatperiodens
slut.

S.2Viadidakt

Viadidaktnämndens fiirvaltning, Viadidakt, ska ansvara ftir beredning och verkställighet av
nämndens beslut samt ombesörja nåimndens administration och ansvara fiir dess handlingar.
Viadidakt ingår i Katrineholms kommuns forvaltningsorganisation. Katrineholms kommun är
arbetsgivare for ftirvaltningens personal. Viadidakts ftirvaltningschef är direkt underställd
kommundirektören i Katrineholms kommun.

6. Verksamhetensplacering

Viadidaktnämnden ska bedriva verksamhet i både Katrineholms och Vingåkers kommuner.
Viadidaktniimnden svarar ör att löpande bedöma vilka specifika insatser och utbildningar
som ska bedrivas i respektive kommun och hur verksamheten ska dimensioneras. Vid denna
bedömning ska omfattningen av de lokala behoven och parternas syfte om en kostnadseffektiv
verksamhet vara vägledande.

7. Budgetprocess, planering och uppföljning

7.1 Budgefprocess

Katrineholms kommun ska i egenskap av väirdkommun årligen fastställa Viadidaktniimndens
årsbudget. Innan Katrineholms kommunstyrelse beslutar om planeringsdirektiv fiir kommande
budgetår ska ägarsamråd avseende Viadidaktnämnden ske mellan Katrineholms och
Vingåkers kommuner. Planeringsdirektivet, med fiirslag till ekonomiska ramar och mål fiir
Viadidaktnämnden infor kommande budgetår, ska låimnas till Vingakers kommun senast sista
april.

Vingåkers kommun ska i sin budget markera de medel som avser kommunens andel av
Viadidaktnämndens ram.
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7.2 Viadidaktnämndens planering och uppföljning

Den planering och uppfoljning som upprättas av Viadidaktniimnden, såsom plan med budget
och del- och helårsredovisningar, fiiljer tidplan och anvisningar inom ramen ftir
värdkommunens styrsystem.

8. Ägarsamråd

Värdkommunen ska minst en gång per år kalla till ägarsamråd avseende den gemensamma
nämnden. Detta sammanträde ska ske i mars-april. Vid samrådet deltar:
o Kommunstyrelsens ordftirande fiir respektive kommun, samt den eller de politiker dessa

utser.
o Kommundirektör/kommunchef fiir respektive kommun, samt den eller de tjiinstemän

dessa utser.
o Ordforande samt fiirste vice ordfiirande fiir Viadidaktnämnden.
o Förvaltningschef fiir Viadidakt, samt den eller de tjänstemåin ftirvaltningschefen utser.

Vid ägarsamrådet ska ekonomiskaramar,måI, uppdrag och uppfoljning gällande den
gemensamma nämnden diskuteras. Ägarsamrådet ska också stödja nämndens arbete genom att
bidra till att upprätthålla och utveckla den gemensamma partsavsikten med nämnden.
Vid behov ska värdkommunen kalla till ytterligare ägarsamråd. Även Vingåkers kommun
kan, genom sina representanter i samrådsgruppen, påkalla ytterligare ägarsamråd.
Agarsamråden och de ställningstaganden som sker vid dessa ska dokumenteras.

9. Kostnadsfördelning och betalning

9.1 Kostnadsfördelning och betalning av det gemensamma medlemsbidraget

Kostnaderna fiir utfiirandet av den gemensamma nämndens uppgifter ska, i den mån de inte
täcks av medel fran schablonersättningen avseende nyanlåinda eller andra intäkter, finansieras
genom bidrag från de två medlemskommunerna. Det gemensamma medlemsbidraget ska
ftirdelas mellan parterna utifrån respektive kommuns andel av kommunernas sammanlagda
folkmiingd. Fördelningsnyckeln ska uppdateras varje år utifran befolkningsmängden i
respektive kommun den I november två år fiire budgetåret.

Vingåkers kommun ska månadsvis erlägga driftbidrag med en tolftedel av kommunens andel
av det gemensamma medlemsbidraget till Katrineholms kommun. Underlag fiir betalning
utgörs av de budgeterade kostnaderna ftir året.

Bidraget ska betalas månadsvis i fiirskott, senast den fiärde bankdagen efter utbetalning till
kommunen av kommunalskatternedel.

ÅrHg reglering av överskott eller underskott tillhörande den gemensamma niimnden
genomftirs i samband med bokslut och foljer samma principer som kostnadsfordelningen.
Regleringen sker genom att Katrineholms kommun gör en återbetalning av överskott eller
tilläggsfakturering av underskott.

9.2Medelfrån den statliga schablonersättningen till kommunerna för insatser för
vissa utlänningar

Enligt fiirordningen om statlig ersättning ftir insatser ftir vissa utlänningar utbetalas en
schablonersättning ör kommunernas kostnader for etableringsinsatser fiir nyanliinda.
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Partema är överens om att dennas schablon ska användas ftir att finansiera de av
Viadidaktnåimndens kostnader som ersättningen avser täcka. Detta omfattar nämndens
kostnader ftir de målgrupper schablonersättningen avser vad gäller svenska ftir invandrare,
samhällsorientering ftir nyanlända samt den särskilt anpassade vuxenutbildning ftir nyanläinda
som ftirordningen anger.

Av den schablonersättning fiir nyanlända som utbetalas till Katrineholms och Vingåkers
kommuner ska en ftirdelning göras till Viadidaktnämnden med 65 procent av bidraget ör
personer i åldersgruppen20-64 år. Ungdomar som läser på gymnasiet undantas. För
Vingåkers del gäller denna ftirdelning de nyanläinda som tas emot från och med 2019-01-01
För de som tagits emot tidigare gäller en terminskostnad fiir sfi om 18 000 kr per elev.

9.3Betalning för uppdrag utöver nämndens ordinarie uppgifter

I håindelse av att Viadidaktnämnden utöver ordinarie uppgrfter utfiir ett uppdrag, till den ena
eller båda kommunerna i enlighet med $ 5 i Viadidaktnämndens reglemente, ska detta
finansieras separat och inte belasta det ganensamma medlemsbidraget.

10. lnsyn iförvaltning
Båda kommunerna har rätt till insyn i ftirvaltning och redovisning som avser den
gemensamma nämndens verksamhet och hn rätt att begära upplysningar fran nåimnden.

Viadidaktntimnden ska genom del- och helårsredovisningar rapportera till kommunstyrelserna
i Katrineholms och Vingåkers kommuner hur verksamheten utvecklas och hur den
ekonomiska ställningen är under budgetåret.

11. Äganderätt till egendom

Nyinvesteringar i form av lös egendom ägs av värdkommunen och inryms i värdkommunens
investeringsbudget. Fastigheter fiir verksamheten ägs av respektive kommun och hyrs av den
gemensamma nämnden. Alternativt hyrs fastigheter av extern part.

12. Försäkringar

Den kommun som har äganderätt till fast eller lös egendom ska svara fiir att denna är
fiirsiikrad. Katrineholms kommun svarar som värdkommun ftr öwiga fiirsäkringar som
erfordras i den gemensamma nämndens verksamhet.

13. Ersättning till förtroendevalda

Arvoden och andra ekonomiska fiirmåner till ledamöter och ersättare i den gemensamma
nämnden beslutas av den kommun som valt dern. Ersättning sker enligt respektive kommuns
arvodesbestämmelser ör fiirtroendevalda.

14. Arkivhantering

Katrineholms kommun ansvarar fiir att nämndens arkiv vårdas i enlighet med bestiimmelserna
i arkivlagen. För tillsyn över nämndens arkiwerksamhet svarar arkirrmyndigheten i
våirdkommunen.
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15. Uppföljning av överenskommelsen

Kommunstyrelserna i respektive kommun ansvarar fiir att fiilja upp efterlevnaden av denna
överenskommelse.

16. Revision

Den gemensamma niimnden ska granskas av revisorerna i både Katrineholms och Vingåkers
kommuner. Respektive kommun ska pröva frågan om ansvarsfrihet och anmärkning ftir hela
nämnden.

17. Tvist

Tvist rörande tolkning och tillämpning av denna överenskommelse ska i ftirsta hand lösas
genom forhandlingar mellan parterna. Kan enighet inte uppnås ska tvisten avgöras av allmän
domstol.

1 8. Overenskommelsens giltighet
Denna överenskommelse gäller från och med den I januari 2019 och tillsvidare, under
forutsättning att fullmäktigeftirsamlingarna i Katrineholms och Vingåkers kommuner godkiint
överenskommelsen och Viadidaktnämndens reglemente.

19. Förändringar i överenskommelsen

Om fiirutsättningarna ftir samverkan foriindras har båda parterna möjlighet att pakalla
omftirhandling av överenskommelsen. Nya villkor kan normalt träda i kraft tidigast under
nästkommande budgetår.

Om en ny intressent vill inträda i den gemensamma nämnden ska en ny överenskommelse
upprättas. Overenskommelsen måste antas av fullmäktigefiirsamlingarna i samtliga
medlemskommuner innan den blir giltig och ersätter nuvarande överenskommelse.

20. Uppsägning av överenskommelsen

Om en part vill franträda överenskommelsen ska meddelande om detta ske skriftligen.
Overenskommelsen upphör att gälla senast 24 månader efter att uppsägningen kommit den
andra parten tillhanda. Parterna kan överenskomma om kortare uppsägningstid.
Vid aweckling av den gemensamma nämnden ska särskilda forhandlingar ske mellan
partema angående formerna for detta samt angående den ekonomiska regleringen mellan
parterna.
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21. Undertecknande

Denna överenskommelse äir upprättat i två likalydande exemplar av vilka parterna har tagit
var sitt.

För Katrineholms kommun För Vingakers kommun

Datum Datum

-*-
Göran Dahlström
Kommunstyrelsens ordfiirande

Datum

Sari Eriksson

Kommundirektör

Anneli Bengtsson

Kommunstyrelsens ordfiirande

Datum

Ralf
Kommunchef
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            VHNHZ-OQ6MT-2KE0D-CDUEH-QIIE7-6FXM5
            SHA-256
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                    Intygande och samtycke
                

                
                    
                        Med min signatur godkänner jag innehållet och alla datum i följande dokument, som identifieras av en dokumentnyckel och sitt kryptografiska hashvärde.
                    

                    
                        Jag godkänner att mitt fullständiga namn, min IP-adress och mitt offentliga certifikat sparas och lagras digitalt i syfte att bevisa signaturens giltighet.                    

                    
                        Informationen inbäddas i signaturen och kommer att finnas tillgänglig för alla som har åtkomst till det signerade materialet.
                    

                    
                        Med min signatur godkänner jag det slutanvändaravtal (EULA) som gäller vid tiden för användningen av Penneo Digital signeringsplattform: https://penneo.com/eula                    
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                                    Jag signerar dokumentet ""                                


                                
                                                                                                            - 
                                            på uppdrag av  
                                            som 

                                

                                
                                    
                                        Dokumentnyckel: 
                                    

                                    
                                        Dokumentets kryptografiska hashvärde : 
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