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Datum

2021-11-09
Vår beteckning

  -  Kommunledningsförvaltningen

Nämndadministration
Mottagare:

Vår handläggare Handläggare telefon Handläggare e-post

Meddelande gällande förtroendevald

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige lägger meddelandet till handlingarna

Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige

Länsstyrelsen utser ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 
25 oktober 2021 till och med den 14 oktober 2022.

Kommun: Katrineholm

Parti: Liberalerna

Ny ledamot: Björn Wahlund

Ny ersättare: Lennart Halvardsson

Avgående ledamot: Jesper Ek
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Datum

2021-11-09
Vår beteckning

KS/2018:486 - 111Kommunledningsförvaltningen

Nämndadministration
Mottagare:

Vår handläggare

Karin Österman Sundell
Handläggare telefon

0150-570 16
Handläggare e-post

Karin.OstermanSundell@katrineholm.se

Entledigande och val av ersättare i vård- och 
omsorgsnämnden

Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige entledigar Johanna Hellberg (KD) som ersättare i vård- och 

omsorgsnämnden.
2. Kommunfullmäktige väljer Emil Åhl (KD) som ersättare i vårds-och omsorgsnämnden till 

och med den 31 december 2022.

Sammanfattning av ärendet
Johanna Hellberg (KD) har i skrivelse den 19 oktober 2021 begärt att bli entledigad från sitt 
uppdrag som ersättare i vård- och omsorgsnämnden. Kristdemokraterna nominerar Emil 
Åhl (KD) som ny ersättare i vård- och omsorgsnämnden.

Karin Österman Sundell
Registrator

Beslutet skickas till:

Johanna Hellberg

Emil Åhl

Vård- och omsorgsnämnden

Löneenheten

Troman 

Lex

Akten



PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2021-10-27 1 (4)

§ 173 KS/2021:272  042

Övergripande plan med budget 2022-2024 

Kommunfullmäktiges beslut

1. Övergripande plan med budget 2022-2024 för Katrineholms kommun 
fastställs enligt upprättat förslag.

2. Skattesatsen fastställs till 22:12 kronor per skattekrona.

3. Ingå borgen såsom för egen skuld för Katrineholms Fastighetsbolag 
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 2 100 
miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. En 
borgensavgift om 0,43 procent tas ut på utestående borgensbelopp.

4. Ingå borgen såsom för egen skuld för Katrineholms Industrihus AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 150 miljoner 
kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. En borgensavgift 
om 0,34 procent tas ut på utestående borgensbelopp.

5. Ingå borgen såsom för egen skuld för Katrineholm Vatten och Avfall 
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 852 
miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. En 
borgensavgift om 0,68 procent tas ut på utestående borgensbelopp.

6. Nämnderna ska senast i december 2021 upprätta budget- och 
planeringsdokument i enlighet med kommunfullmäktiges beslut om 
övergripande plan med budget.

7. Kommunfullmäktige uppdrar till nämnder att verkställa investeringar 
enligt investeringsbudgeten 2022 med plan för 2023-2024. 
Omprioriteringar får beslutas av respektive nämnd avseende 
investeringar understigande en miljon kronor. Gällande 
omprioriteringar över en miljon kronor ska kommunstyrelsen höras.

8. Kommunfullmäktige uppdrar till Katrineholms Fastighet AB att 
verkställa investeringar enligt budget för fastighetsinvesteringar 2022 
med plan 2023-2024. 

9. Utifrån övergripande plan med budget 2022-2024, och som 
utgångspunkt för Katrineholms Fastighet AB in hyresbelastning av 
kommunen 2022, fastställs ramen för KFAB inom affärsområde 
kommunfastigheter till 306 208 tkr, med en uttalad målsättning att 
utföra en effektiv förvaltning så 3 500 tkr kan återlämnas vid årets slut. 
Utgångspunkten för hyres-ramen är självkostnadsprincipen. Effekterna 
är inarbetade i övergripande plan med budget 2022-2024. 

10. Kommunfullmäktige uppdrar åt Katrineholms Fastighetsbolag AB att 
främst genom sitt dotterbolag, Katrineholms Industrihus AB, fortsätta 
verka för att stimulera genomförandet av näringslivssatsningar i 
kommunen.



Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2021-10-27 2 (4)

Ordförandens sign Justerandes sign

Kommunstyrelsens beslut

1. Reservera medel från integrationsfonden under 2022 för följande 
ändamål:

Volymförändringar inom bildningsnämndens verksamheter, 5 mnkr

2. Följande områden ska vara föremål för kommunstyrelsens 
övergripande uppföljning under 2022:

Hälsoåret 2022
Barn och unga
Ökad måluppfyllelse och trygghet i skolan
Övergång från försörjningsstöd till egen försörjning

Reservation

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

Mot beslutet och till förmån för Inger Fredriksson (C) och Victoria 
Barrsäters (C) yrkande reserverar sig Inger Fredriksson (C) och Victoria 
Barrsäter (C). Den skriftliga reservationen redovisas som bilaga B.

Joha Frondelius (KD) och Mica Vemic (SD) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning av ärendet

Mot bakgrund av kommunstyrelsens planeringsdirektiv har kommunstyrelsen, nämnder 
och bolag lämnat underlag för övergripande plan med budget 2022-2024. Detta har 
vägts samman mot kommunens ekonomiska förutsättningar och resulterat i ett 
gemensamt förslag till övergripande plan med budget för 2022-2024 från 
Socialdemokraterna och Moderaterna.

Föreslagna förändringar av taxor och avgifter behandlas som separata ärenden. 

Kommunens ekonomiska förutsättningar och behovet av kostnadskontroll i 
verksamheterna återspeglas även i förväntningarna gentemot Katrineholms Fastigheter 
AB. Det innebär att;

kommunen anger en ram för vilken bolaget får belasta kommunen 
i sin hyressättning, 

en målsättning att bolaget ska sträva efter att arbeta effektivt med 
verksamhetskostnaderna så att minskade hyreskostnader kan 
återlämnas till kommunen vid årets slut,

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

Ramen för bolaget omfattar förväntade kostnadsökningar, men innehåller inte särskilt 
utrymme för oplanerade händelser, extra eller ökat underhåll samt reparationer utöver 
budget. Då kostnaderna som uppstår baseras på självkostnad kommer 
kostnadsutvecklingen att stämmas av löpande under året. I det fall verksamhetsåret bär 
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Ordförandens sign Justerandes sign

med sig extra omkostnader kan det inträffa att Katrineholms Fastigheter AB kan komma 
att behöva använda den buffert som ligger inom målsättningen att återlämna 3 500 tkr 
till kommunen vid årets slut. En sådan händelse ska rapporteras till och godkännas av 
ekonomichefen innan medel utöver ramen tas i bruk och angiven målsättning äventyras.

I enlighet med kommunens styrsystem genomförs, som ett led i utövandet av 
uppsiktsplikten, en årlig övergripande uppföljning i kommunstyrelsen. Vilket eller vilka 
områden som ska vara föremål för den övergripande uppföljningen under kommande år 
fastställs av kommunstyrelsen i samband med beredningen av övergripande plan med 
budget. Kommundirektören beslutar om hur uppföljningen ska genomföras i samråd 
med berörda förvaltningar. 

Information om övergripande plan med budget har skett till Cesam.

Ärendets handlingar

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-21

Övergripande plan med budget 2022-2024 med bilaga 1-4

Nämndernas protokollsutdrag (finns tillgängliga i akten)

Tjänstemannaunderlag för övergripande plan med budget 2022-2024 
(finns tillgängligt i akten)

Vänsterpartiets förslag – Vänsterpartiets budgetförslag för 
Katrineholms kommun 2022 med plan för 2023 - 2024 – Vi sätter 
välfärden först

Centerpartiets förslag – Nytt ledarskap för Katrineholm, Övergripande 
plan med budget 2022-2024

Kommunstyrelsens överläggning

Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V), Joha Frondelius 
(KD), Inger Fredriksson (C), Mica Vemic (SD), Victoria Barrsäter (C), Johan Söderberg (S) 
och Christer Sundqvist (M).

Inför sammanträdet har en ändring skickats ut gällande investeringsmedel för 
idrottshallar som av bildningsförvaltningen föreslås flyttas till service- och 
tekniknämnden eftersom ansvaret för idrottshallarna flyttas dit. Vidare har två 
redaktionella ändringar anmälts. De anmälda ändringarna anses ingå i majoritetens 
förslag.

Förslag och yrkande

Tony Rosendahl (V) yrkar bifalll till Vänsterpartiets alternativa förslag – Vänsterpartiets 
budgetförslag för Katrineholms kommun 2022 med plan för 2023-2024 – Vi sätter 
välfärden först.

Inger Fredriksson (C) yrkar, med instämmande av Victoria Barrsäter (C), bifall till 
Centerpartiets alternativa förslag – Nytt ledarskap för Katrineholm, Övergripande plan 
med budget 2022-2024.
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Förslagen redovisas som ärendets handlingar.

Beslutsgång

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning 
som godkänns av styrelsen. I enlighet med detta ställer ordföranden proposition på 
ordförandens och 1:e vice ordförandens förslag till beslut och respektive yrkande. Han 
finner att styrelsen biträder ordförandens och 1:e vice ordförandens förslag till beslut.

Beslutet skickas till:

Akten



Bilaga A kommunstyrelsen 2021-10-27 § 173

Reservation - Övergripande plan med budget 2022-2024 KS/2021:272

Jag yrkade bifall till Vänsterpartiets övergripande plan med budget 2022 – 2024.

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

Tony Rosendahl (V)

Katrineholm 27/10 - 2021



                    

Bilaga B kommunstyrelsen 2021-10-25 § 173

DNR KS/2021:272-042

Reservation om Övergripande plan med budget 2022-2024

Nytt ledarskap för Katrineholm 

Centerpartiet står för närodlad politik. En politik där fler beslut fattas direkt av människor själva eller 
nära de människor som berörs. Det ska inte spela någon roll om du bor i Katrineholms centrum eller 
på landsbygden, din röst är lika värdefull.
Vi tror på människors egen förmåga och vi vill ge alla maximala möjligheter i livet. Vi ser att vi har en 
skyldighet att bruka naturens resurser utan att förbruka dem för kommande generationer. Vi vill se 
en gemenskap där alla behövs. Därför behövs ett nytt ledarskap i Katrineholm, ett ledarskap som står 
för ökad frihet och jämställdhet, för minskad otrygghet och mot miljöförstöring. Ett ledarskap för 
medmänsklighet och öppenhet.

Centerpartiets budget utgår från de planeringsförutsättningar som vi lade i april i år. Där återfinns 
även mer utförligt Centerpartiets förslag till kommunplan, som i sin tur grundar sig i de löften vi gav 
väljarna i valet 2018.

Här följer en sammanfattning av vårt budgetförslag och de åtaganden som vi vill se:

Den ekonomiska planeringen måste inrikta sig på att hitta en organisation som håller över tid och 
med prioritering av barn och äldre. Investeringar i förskolor, skolor, äldreboenden och gruppbostäder 
gör att övriga investeringar får stå tillbaka. 

Vår budget bygger på en oförändrad skattesats, men nytänk och samverkans-lösningar krävs för att 
få skattemedlen att räcka längre, inte minst gäller detta de lokaler som kommunen använder sig av. 
Vi anser att det är nödvändigt att satsa på kommunens personal och på arbetsmiljön för att få ner de 
höga sjuktalen. 

Centerpartiet väljer därför att presentera några satsningar och områden som vi vill prioritera under 
kommande år och utifrån vad vi lovar väljarna i valet 2018.

ÅTAGANDEN    
Centerpartiet satsar 13 miljoner för att inleda en kunskapsutveckling inom kommunens skolor. 
Medlen kan användas på olika sätt, men syftet är att ge barn och unga det stöd de behöver för att nå 
kunskapsmålen.

Bildningsnämnden får i uppdrag att ta fram en plan för vilka gymnasieprogram som ska erbjudas. 
Arbetet ska ske i dialog med närliggande kommuner och med det lokala näringslivet.

Centerpartiet ser positivt på satsningarna på ungdomsverksamhet med bland annat ungdomsgård i 
Valla. Vi anslår ytterligare 0,6 miljoner att användas till ”Mer fritidsgård” i samverkan mellan 
bildningsnämnden, kulturnämnden och service- och tekniknämnden.



                    

Centerpartiet satsar 7 miljoner ytterligare för att öka personalkontinuiteten inom äldreomsorgen och 
för att prova ”Emmabodamodellen” med mindre arbetsgrupper.

Centerpartiet ser behoven inom vård- och omsorgsnämnden och vi anser att de riktade 
statsbidragen, 15,4 miljoner, ska användas för att täcka behoven inom äldreomsorgen och omsorgen. 
Syftet med satsningarna ska vara att minska sjukskrivningarna och behålla och utveckla kvaliteten 
inom omsorgen. Katrineholm ska använda statsbidraget fullt ut för att öka bemanningen samt 
andelen utbildad personal inom äldreomsorgen.

Centerpartiet ger socialnämnden och viadidaktnämnden i uppdrag att planera och genomföra en 
satsning så att fler ska rustas för att kunna gå till egen försörjning. Detta ska ske genom ett 
systematiskt samarbete mellan socialförvaltningen och Viadidakt på individnivå och med målet är att 
skapa social hållbarhet. 6,1 miljoner anslås till detta.

Viadidaktnämnden ges i uppdrag att ta fram förslag hur SFI kan utvecklas så att fler får stöd att lära 
sig svenska snabbare.

7 miljoner tillförs socialnämndens budget för att kunna finnas i beredskap till insatser för att barn 
inte ska fara illa och för att socialnämnden ska kunna prioritera arbetet med orosanmälningar av 
barn.

En utbildningssatsning görs för att personal inom förskola och skola ska få ökad kompetens att möta 
barn och ungdomar som utsätts eller bevittnar våld i hemmet. Även föreningslivet ska erbjudas att gå 
motsvarande utbildning. 

Centerpartiet genomför en organisationsförändring och bildar en samhällsbyggnadsnämnd genom 
att bygg- och miljönämnden får ett utökat ansvar. Näringslivsfrågorna återgår till 
samhällsbyggnadsförvaltningen.

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en vision för kommunens integrationsarbete och utifrån 
denna tas det fram en strategi för att nå målen. Kommunstyrelsen får också uppdraget att utreda 
behovet av ytterligare en familjecentral.

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram nya ägardirektiv till kommunens bolag, där det tydligt 
framgår att bolagen inom ramen för sitt uppdrag ska bidra till att Katrineholm uppnår målen för 
Agenda 2030. 

Kommunstyrelsens medel till oförutsedda händelser minskas med 4 miljoner. 

Centerpartiet ställer sig bakom förslaget att göra 2022 till ett hälsoår.

Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att inleda arbetet med ett nytt Resecentrum. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen får ett särskilt uppdrag att stimulera bostadsbyggande på 
landsbygden.



                    

Bidragen till enskilda vägar ska uppräknas och kommunen ska, precis som Trafikverket, ge bidrag till 
genomfartsvägar.

Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en attraktiv lekpark med placering på 
Stortorget. Parken ska visa Katrineholms nutid och historia och bidra till ett mer levande centrum. Ett 
uppdrag läggs även att ta fram en kommundelslekpark i dialog med lokalsamhället i någon av 
kransorterna, exempelvis Valla. Medel avsätts för detta i investeringsbudgeten. 

Centerpartiet ger service- och tekniknämnden i uppdrag, som trafiknämnd, att investera i 
trafiksäkerheten på landsbygden genom att införa hastighetsbegränsande skyltning (gröna/röda 
gubbar) i Forssjö, Björkvik, Julita, Sköldinge och Valla.

Kulturnämnden får inom sin ram avsätta en pott om en halv miljon att använda till oförutsedda 
kulturbidrag.

Centerpartiet anser att resursanvändningen bättre ska spegla befolkningen och att mer investeringar 
görs utanför staden. På sikt ska en tredjedel av investeringsutrymmet läggas på landsbygden.”

Då vårt budgetförslag avslogs av majoriteten, reserverar vi oss mot beslutet.

Katrineholm 27 oktober 2021

Inger Fredriksson (C) Victoria Barrsäter (C)
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Övergripande plan med budget 2022-2024

Förslag till beslut

Kommunfullmäktiges beslut

1. Övergripande plan med budget 2022-2024 för Katrineholms kommun 
fastställs enligt upprättat förslag.

2. Skattesatsen fastställs till 22:12 kronor per skattekrona.

3. Ingå borgen såsom för egen skuld för Katrineholms Fastighetsbolag AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 2 100 miljoner 
kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. En borgensavgift om 
0,43 procent tas ut på utestående borgensbelopp.

4. Ingå borgen såsom för egen skuld för Katrineholms Industrihus AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 150 miljoner 
kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. En borgensavgift om 
0,34 procent tas ut på utestående borgensbelopp.

5. Ingå borgen såsom för egen skuld för Katrineholm Vatten och Avfall AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 852 miljoner 
kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. En borgensavgift om 
0,68 procent tas ut på utestående borgensbelopp.

6. Nämnderna ska senast i december 2021 upprätta budget- och 
planeringsdokument i enlighet med kommunfullmäktiges beslut om 
övergripande plan med budget.

7. Kommunfullmäktige uppdrar till nämnder att verkställa investeringar 
enligt investeringsbudgeten 2022 med plan för 2023-2024. 
Omprioriteringar får beslutas av respektive nämnd avseende 
investeringar understigande en miljon kronor. Gällande omprioriteringar 
över en miljon kronor ska kommunstyrelsen höras.

8. Kommunfullmäktige uppdrar till Katrineholms Fastighet AB att verkställa 
investeringar enligt budget för fastighetsinvesteringar 2022 med plan 
2023-2024. 

9. Utifrån övergripande plan med budget 2022-2024, och som utgångspunkt 
för Katrineholms Fastighet AB in hyresbelastning av kommunen 2022, 
fastställs ramen för KFAB inom affärsområde kommunfastigheter till 
306 208 tkr, med en uttalad målsättning att utföra en effektiv förvaltning 
så 3 500 tkr kan återlämnas vid årets slut. Utgångspunkten för hyres-
ramen är självkostnadsprincipen. Effekterna är inarbetade i övergripande 
plan med budget 2022-2024. 
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KS/2021:272 - 042

10. Kommunfullmäktige uppdrar åt Katrineholms Fastighetsbolag AB att 
främst genom sitt dotterbolag, Katrineholms Industrihus AB, fortsätta 
verka för att stimulera genomförandet av näringslivssatsningar i 
kommunen.

Kommunstyrelsens beslut

1. Reservera medel från integrationsfonden under 2022 för följande ändamål:
Volymförändringar inom bildningsnämndens verksamheter, 5 mnkr

2. Följande områden ska vara föremål för kommunstyrelsens övergripande 
uppföljning under 2022:

Hälsoåret 2022
Barn och unga
Ökad måluppfyllelse och trygghet i skolan
Övergång från försörjningsstöd till egen försörjning

Sammanfattning av ärendet
Mot bakgrund av kommunstyrelsens planeringsdirektiv har kommunstyrelsen, nämnder 
och bolag lämnat underlag för övergripande plan med budget 2022-2024. Detta har vägts 
samman mot kommunens ekonomiska förutsättningar och resulterat i ett gemensamt 
förslag till övergripande plan med budget för 2022-2024 från Socialdemokraterna och 
Moderaterna.

Föreslagna förändringar av taxor och avgifter behandlas som separata ärenden. 

Kommunens ekonomiska förutsättningar och behovet av kostnadskontroll i 
verksamheterna återspeglas även i förväntningarna gentemot Katrineholms Fastigheter AB. 
Det innebär att;

kommunen anger en ram för vilken bolaget får belasta kommunen i 
sin hyressättning, 

en målsättning att bolaget ska sträva efter att arbeta effektivt med 
verksamhetskostnaderna så att minskade hyreskostnader kan 
återlämnas till kommunen vid årets slut,

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

Ramen för bolaget omfattar förväntade kostnadsökningar, men innehåller inte särskilt 
utrymme för oplanerade händelser, extra eller ökat underhåll samt reparationer utöver 
budget. Då kostnaderna som uppstår baseras på självkostnad kommer 
kostnadsutvecklingen att stämmas av löpande under året. I det fall verksamhetsåret bär 
med sig extra omkostnader kan det inträffa att Katrineholms Fastigheter AB kan komma att 
behöva använda den buffert som ligger inom målsättningen att återlämna 3 500 tkr till 
kommunen vid årets slut. En sådan händelse ska rapporteras till och godkännas av 
ekonomichefen innan medel utöver ramen tas i bruk och angiven målsättning äventyras.
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I enlighet med kommunens styrsystem genomförs, som ett led i utövandet av 
uppsiktsplikten, en årlig övergripande uppföljning i kommunstyrelsen. Vilket eller vilka 
områden som ska vara föremål för den övergripande uppföljningen under kommande år 
fastställs av kommunstyrelsen i samband med beredningen av övergripande plan med 
budget. Kommundirektören beslutar om hur uppföljningen ska genomföras i samråd med 
berörda förvaltningar. 

Information om övergripande plan med budget har skett till Cesam den 20 oktober 2021. 
Ärendet kommer att behandlas vid Cesam:s sammanträde den 25 oktober. Protokoll 
utskickas därför senare.
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Trygg återstart med fokus på hälsa
När vi går in i verksamhetsåret 2022 kan vi blicka tillbaka på två år av utmaningar som världen, Sverige 
och Katrineholm aldrig tidigare stått inför i modern tid. Pandemin har tagit ett kraftigt grepp om världens 
befolkning, och prövat oss alla på många sätt. Nu, när de största begränsningarna av vårt vardagsliv 
börjat avta, kan vi konstatera att Katrineholm har stått sig starkt. Näringslivet har kommit ur krisen med 
flaggan i topp och den kommunala organisationen har, genom hårt arbete av våra medarbetare, lyckats 
utföra kärnuppdragen på ett beundransvärt sätt. En hel del planerad verksamhet har fått stryka på foten, 
men trots utmaningarna har vi levererat den viktigaste servicen till våra kommuninvånare. 

Ekonomiskt har de här åren präglats av en stor osäkerhet, men en god kostnadskontroll i verksam-
heterna, tillsammans med massiva stöd från staten, har gett rekordår i den kommunala ekonomin. 
Den ekonomiska kris som många bedömare befarade när pandemin slog till har inte heller blivit så 
kraftfull som man trott. Det gör att vi står starka ekonomiskt inför de närmaste åren, med ett växande 
skatteunderlag och en arbetslöshet som viker nedåt igen. Det är väldigt viktigt för oss i Katrineholm, 
då vi har stora kommande ekonomiska utmaningar att parera, utifrån den demografiska utvecklingen. 

För att möta de ökande omsorgsbehoven har vi nyligen färdigställt ett nytt äldreboende med 96 platser. 
Det ger oss också möjlighet att modernisera och rusta våra befintliga boenden inför framtiden. Utöver 
det satsar vi rejält för att möta de ökade behov vi står inför redan nu, och för att ytterligare förbättra 
arbetsmiljön för våra anställda i äldreomsorgen.

Vi kommer under 2022 att inviga två nya grundskolor, bygga en ny förskola och genomföra flera andra 
investeringar i skolor och annan verksamhet för barn och unga. Dessa tunga investeringar stärker våra 
möjligheter att möta de framtida utmaningarna. Det finns dock fler insatser vi behöver sätta till för att 
säkra en god välfärd. Kompetensförsörjningen är nog den största utmaningen. På samma sätt som vårt 
lokala näringsliv, måste vi hitta nya vägar för att möta den brist på kompetens som vi står inför redan nu, 
och som blir en ännu större utmaning framåt. Skolan ska utbilda våra ungdomar för den framtida 
arbetsmarknaden och vi stärker därför resurserna för ökad måluppfyllelse och trygghet. Vi satsar även 
resurser för att vuxna ska kunna ställa om för att bättre matcha den kompetens som efterfrågas på 
arbetsmarknaden.

Klimat- och miljöfrågorna är förstås också i fokus framåt, och vi fortsätter arbetet med omställningen av 
vår verksamhet. Planeringen för en god hantering av dagvatten och framtagandet av en modern klimat-
strategi och klimatanpassningsplan är exempel på insatser under kommande år.

Vi utlyser år 2022 till Hälsoåret i Katrineholms kommun. Redan tidigare kunde vi konstatera att folkhälsan 
i vår kommun är sämre än i många andra kommuner. Konsekvenserna av pandemin är att den 
utmaningen har växt ytterligare, inte minst bland barn, unga och äldre. Vi satsar därför på att kunna 
genomföra en rad nya insatser för att, tillsammans med annat redan planerat arbete, stärka folkhälsan i 
kommunen. Pengarna ska kunna användas såväl internt, för våra medarbetare, som externt till våra 
invånare, för att genomföra insatser för en bättre hälsa under 2022 och framåt.

Vi genomför också fortsatta satsningar inom kultur, idrott och fritid för att stärka trygghet, hälsa och 
välbefinnande. Barn, unga och äldre är prioriterade. En kommun ska vara en plats där både kropp och 
själ får möjlighet att utvecklas och må bra. Fler platser att utöva rörelse och idrott på, mer offentlig konst 
och ytterligare resurser för kommunens fritidsverksamheter för barn och unga är några exempel på 
satsningar under 2022.

Genom ett effektivt nyttjande av våra gemensamma resurser och nytänkande i våra verksamheter är vi 
övertygade om att Katrineholm går en ljus framtid till mötes!

Johan Söderberg (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Christer Sundqvist (M)
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande
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Inledning 
Beredningen av övergripande plan med budget 2022-2024 
Kommunens långsiktiga planering styrs av kommunens vision, Katrineholm  Läge för liv & lust, översikts-
planen samt kommunplan för 2019-2022. Kommunplanen togs fram gemensamt av Socialdemokraterna 
och Moderaterna efter valet 2018 och fastställdes av kommunfullmäktige i januari 2019. Den gäller för 
hela mandatperioden och ligger till grund för kommunens årliga övergripande plan med budget. 

Den årliga planeringsprocessen i Katrineholms kommun beskrivs i kommunens styrsystem som utgör  
ett ramverk för kommunens planerings- och uppföljningsarbete. Styrsystemet innefattar hela kommun-
koncernen, det vill säga både nämnder och styrelser i kommunens bolag och kommunalförbund. 

I övergripande plan med budget fastställs mål och uppdrag samt ekonomiska ramar för nämnder,  
bolag och kommunalförbund för det kommande året, med en plan för de två följande åren. Även den 
ekonomiska ersättningen avseende kommunens verksamhetsfastigheter fastställs i samband med 
budgeten. Utifrån planeringsdirektivet som fastställdes av kommunstyrelsen i april 2021 har nämnder 
och bolag inkommit med underlag för beredningen av kommunens övergripande plan med budget.  
Efter att den övergripande planen med budget har beslutats av kommunfullmäktige ska nämnder och 
bolag fastställa nämndens/bolagets plan med budget. Detta ska ske innan planeringsåret påbörjas. 

I detta dokument ges inledningsvis en översiktlig bild av faktorer som påverkar kommunens planering 
och budget för kommande år. Med utgångspunkt från de sju övergripande målen i kommunplan 2019-
2022 redovisas förutsättningar och prioriteringar inför den kommande planperioden. Därefter anges de 
särskilda uppdrag som ges till nämnderna inför kommande år. Avsnittet räkenskaper innehåller drifts-
budget, investeringsbudget, exploateringsbudget, budget för fastighetsinvesteringar, resultaträkning, 
balansräkning samt kassaflödesanalys. Bilaga 1 innehåller en organisationsöversikt. I bilaga 2 finns en 
förteckning över genomförda ramjusteringar under beredningsprocessen. I bilaga 3 anges indikatorer 
som kommer användas för uppföljning av resultatmålen i 2022 års delårsrapport och årsredovisning. 
I bilaga 4 Hälsa & trygghet  Ett axplock ur satsningar och investeringar 
i övergripande plan med budget 2022-2024  

Omvärldsförutsättningar 

Samhällsekonomiska förutsättningar 
Trots den förväntade återhämtningen är det lågkonjunktur 2021 och normalkonjunktur förväntas nås 
först under andra halvan av 2023. Den största återhämtningen av BNP och arbetade timmar sker under 
2021. Ökningen tros fortsätta 2022 men inte lika kraftigt. Då medelarbetstiden sjunkit rejält under 
pandemin antas produktionsökning kunna ske genom att arbetstiderna ökar för de som redan finns på 
arbetsmarknaden. Det gör att antalet nya sysselsatta ökar i relativt låg utsträckning. De grupper som står 
långt från arbetsmarknaden får svårare att få arbete och antalet långtidsarbetslösa ökar under 2021. 
Arbetslösheten förväntas fortsätta stiga något under 2021 för att sen minska under 2022. Det kommer att 
ta tid för såväl sysselsättningsgraden som arbetskraftsdeltagandet att återhämta sig. En balans på 
arbetsmarknaden förväntas att nås först 2024, då med en jämviktsarbetslöshet på runt 7 procent.  

Inflationen ligger just nu på nivåer över inflationsmålet och mycket högre än under 2020. Det samman-
slaget med relativprisförändringar på varor där det uppstått en brist t.ex. inom bygg- och elektronik-
branschen gör att prisökningar nu upplevs som stora. Inflationen förväntas mattas av något under 2022.  

Statens skuld som andel av BNP har minskat under en lång period. Kommuner och regioner har dock haft 
en successivt stigande skuld, som kan förklaras av befolkningsökningar för grupperna äldre, barn och unga, 
vilket drivit upp kostnadsökningarna. Stora investeringsbehov i skolor, förskolor, sjukhus, VA-anläggningar 
och äldrebostäder har dessutom ökat kostnaderna. Under pandemiåret har stora statliga satsningar gjorts 
för att stötta kommuner. Detta gav ett positivt finansiellt sparande för kommunsektorn 2020 och troligtvis 
blir det även så 2021. De tillfälliga förstärkningarna från staten kommer att minska de närmaste åren, vilket 
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kommer att ge nedgång i resultaten. Den demografiska utvecklingen kommer att medföra betydande 
utmaningar och få långsiktiga effekter på ekonomi och bemanning. Samtidigt kvarstår utmaningarna att 
finansiera de ökade investeringsbehoven framöver. 

Den demografiska utmaningen beror, något förenklat, på att antalet personer i behov av välfärdstjänster 
ökar snabbare än antalet invånare i yrkesför ålder. Samtidigt är det den arbetsföra befolkningen som ska 
svara för såväl finansiering som bemanning av välfärden. Behoven av välfärd ökar med cirka en procent 
per år under den kommande tioårsperioden, främst är det äldreomsorgen som har ett ökande behov 
men behov finns även för förskola och skola. Kostnaderna och antalet sysselsatta i kommunal sektor har 
under de senaste decennierna ökat i betydligt snabbare takt än vad som motiveras av den demografiska 
utvecklingen, främst till följd av ambitionshöjningar. Den utveckling som sektorn haft hittills kommer inte 
att vara möjlig i framtiden. Det mesta talar för att bemanningen inte kommer att kunna öka i takt med 
välfärdsbehoven. 

En rad åtgärder har diskuterats för att möta den demografiska utmaningen, såsom höjda skatter, höjda 
avgifter, höjd pensionsålder, ökad arbetskraftsinvandring, sänkta ambitioner och effektiviseringar. På 
senare tid har digitalisering framhållits som en stark kandidat. Även främjande och förebyggande arbete 
är ett sätt att bromsa ökade behov och bidra till bättre nyttjande av tillgängliga resurser. Det är inte troligt 
att någon enskild åtgärd räcker, däremot kan många bidrag från en rad olika åtgärder räcka för att klara 
utmaningen. 

Trender som påverkar det kommunala uppdraget 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har i augusti 2021 publicerat en uppdaterad omvärldsanalys, 
Vägval för framtiden, som beskriver trender som bedöms påverka det lokala och regionala uppdraget 
fram till 2030. Analysen har tagits fram av SKR tillsammans med Kairos Future och representanter från 
kommuner och regioner.  

I Vägval för framtiden definierar SKR fem övergripande förändringsområden som starkt påverkar såväl 
Sverige som övriga världen: globalisering, demografi, klimatförändringar, teknik och värderingar. Dessa 
övergripande förändringskrafter är ofta svåra att påverka lokalt och konsekvenserna av dem kan se olika 
ut i olika delar av Sverige. Oavsett om förändringarna utgör möjligheter, hot eller både och, pekar SKR på 
vikten av att man lokalt och regionalt har en strategi för att möta dem. De som bäst förstår och förmår att 
hantera dessa fundamentala förändringskrafter kan också bäst dra fördelar av dem. 

Utifrån de fem övergripande förändringskrafterna lyfter SKR fram tio trender som bedöms få stor 
betydelse för kommuner och regioner fram till 2030: 

1. Ökat behov av livslångt lärande 
 Konkurrens om arbetskraft 
 Rekrytering räcker inte  det krävs omställning och kompetensutveckling 

2. Användare driver teknisk utveckling 
 En stor del av befolkningen är användare av digitala verktyg 
 Endast 27 procent anser att kommuner och regioner lever upp till förväntningar om digital service

3. Nya livsmönster påverkar platsbundenhet 
 Digitalisering har möjliggjort för hem- och distansarbete 
 Frågor väcks om var man ska få sin välfärd och betala skatt 

4. Hållbarhetsarbete ger konkurrensfördelar 
 Människor vill bo på platser och arbeta på företag med en tydlig agenda för att minska 

koldioxidutsläpp 
 Klimatomställningen driver fram nya affärsmodeller men skapar också intressekonflikter 

5. Välfärdsbrottslighet slukar allt mer resurser 
 Välfärdsbrottsligheten finansierar annan brottslighet 
 Brottsligheten får systemhotande konsekvenser 
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6. Ökad polarisering och utsatthet 
 Sedan början av 1980-talet har inkomst- och förmögenhetsspridningen mellan olika grupper ökat 
 Även om en majoritet är nöjda med sina liv finns en växande grupp missnöjda 

7. Det lokala och regionala handlingsutrymmet utmanas 
 Under pandemin har centralisering förts fram som en enkel lösning på svåra samhällsfrågor 
 Trots kritik mot den statliga detaljstyrningen har de riktade statsbidragen ökat 

8. Tillitens betydelse uppmärksammas allt mer 
 Tillit innebär låga transaktionskostnader 
 Sverige, och de nordiska länderna har hög tillit, men, tilliten har sjunkit i åldersgrupperna 16-44 år

9. Komplexa samhällsutmaningar kräver nya arbetssätt 
 Komplexiteten bidrar till att människors problem ramlar mellan stolarna 
 Nya arbetssätt behöver utvecklas som kan hantera flera system samtidigt 

10. Ökad medvetenhet om samhällets sårbarhet 
 Bränder, översvämningar, cyberattacker, pandemi har öppnat våra ögon för samhällets sårbarhet
 2019 svarade 63 procent av 100 tillfrågade företag att de utsatts för cyberattacker 

Förutsättningar i Katrineholm 

Ekonomiska förutsättningar 
I delårsrapporten redovisas kommunens ekonomiska ställning per 31 augusti 2021 samt en prognos för 
helåret. Prognosen för 2021 visar på en positiv avvikelse mot budget på 38 mnkr, vilket ger ett prognosti-
serat resultat på 89 mnkr.  

Den samlade prognosen för nämnderna är att de avvikelser som finns för vissa nämnder tar ut varandra, 
vilket ger ett prognostiserat resultat i balans för nämnderna totalt. Prognosen för finansförvaltningen är 
positiv och beräknas till 38 mnkr. När budgeten för 2021 beslutades i november 2020 var osäkerheten stor 
kring hur pandemin skulle påverka skatteintäkterna. Med facit i hand visade det sig att kommunens skatte-
underlag blev högre än förväntat. I delårsrapporten 2021 är helårsprognosen för skatter och utjämning, 
inklusive generella statsbidrag, en positiv avvikelse på 43 mnkr. Utöver detta påverkas prognosen för 
finansförvaltningen av att kommunen har fått statlig ersättning för sjuklönekostnader även under 2021. 
Även gällande pensioner visar prognosen på en positiv avvikelse. Samtidigt beaktas även planerade åtgärder 
för att minska kommunens framtida pensionskostnader i prognosen. Den 30 september kom en ny 
skatteprognos som visar på en ytterligare förbättrad prognos avseende kommunens skatteintäkter 2021. 
Dessa intäkter är inte medräknade i delårsrapportens prognos för 2021.  

För 2022 innebär SKR:s senaste skatteunderlagsprognos att Katrineholms kommuns totala intäkter från 
skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning, generella statsbidrag och kommunal fastighetsavgift 
beräknas bli cirka 63,8 mnkr högre än i plan för 2022 (enligt flerårsplanen i kommunens övergripande plan 
med budget 2021-2023 som fastställdes i november 2020). Det riktade generella statsbidraget för äldre-
omsorg ger ett fortsatt tillskott om 15,4 mnkr för Katrineholms kommun. Beräkningen baseras på ett 
antagande att invånarantalet kommer uppgå till 34 900 invånare per 1 november 2021.  

Katrineholms kommun har en stark ekonomi och har visat ett positivt resultat de senaste tio åren. 
Delårsrapporten och prognosen framåt tyder på en fortsatt god ekonomisk ställning för kommunen. 
Kommunens resultat kan dock snabbt förändras, exempelvis om nämnderna inte håller sina ramar eller 
om intäkterna förändras. Samtliga nämnder arbetar kontinuerligt för att nå målet ekonomi i balans. 
Störst utmaningar har socialnämnden men planerade åtgärder finns och effekter kan ses, bland annat 
genom förändrade arbetssätt för att minska antalet placeringar och öka förutsättningarna för att fler 
personer ska komma i egen försörjning. En risk finns dock att pandemin får varaktiga effekter i form av 
ökad långtidsarbetslöshet. Arbetsmarknaden i Katrineholms kommun har tydligt påverkats av pandemin 
och konjunkturnedgången under 2020. Under våren 2021 har arbetslösheten börjat minska igen men är 
fortfarande högre i Katrineholm än i riket. I augusti uppgick arbetslösheten i Katrineholm till 9,4 procent, 
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att jämföra med 7,7 procent i riket (öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd, som 
andel av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år). 

Kommunens ekonomiska förutsättningar påverkas även i hög grad av de satsningar och åtgärder som 
regering och riksdag tar beslut om. Statsbidragen har under 2020 och 2021 ökat kraftigt. Totalt sett 
förväntas en minskning av statsbidragen under 2022 men på grund av det politiska läget på nationell nivå 
är osäkerheten fortfarande stor. En annan utmaning är att en stor del av statsbidragen fortfarande är 
riktade och kortsiktiga, vilket försvårar kommunens möjligheter att planera på längre sikt.  

Med en minskad smittspridning till följd av att fler vaccineras mot covid-19 kommer kommunorganisa-
tionen stegvis att återgå till en mer normal verksamhet, eller det nya normala. I slutet av september 2021 
togs flera nationella restriktioner bort, bland annat rådet att arbeta hemifrån. Förändrade arbetssätt och 
distansarbete kommer med all sannolikhet ändå att fortsätta. Det kommer i sin tur påverka hur och när vi 
möts, resmönster och lokalbehov. Det är viktigt att de lärdomar och möjligheter som arbetet kring 
pandemin har skapat tas tillvara. Samtidigt är det viktigt att de negativa konsekvenserna av pandemin inte 
fortsätter, då det bland annat riskerar få negativa effekter för barns och ungdomars mående och hälsa. 

Finansieringen av välfärden och kompetensförsörjningen är två av de främsta framtidsutmaningarna för 
Katrineholms kommun, liksom för övrig offentlig sektor. För att klara finansieringen är det angeläget att 
fortsätta effektivisera de kommunala verksamheterna. Ökande volymer i de kommunala verksamheterna 
innebär samtidigt att efterfrågan på arbetskraft ökar. För att kommunen ska kunna möta och klara 
kompetensförsörjningen behöver fler komma in på arbetsmarknaden och fler arbeta mer tid. Kommunen 
behöver också fortsätta utveckla sin attraktionskraft både som arbetsgivare och som plats att leva och bo på. 

Befolkningsutveckling i Katrineholm 
Prognoser för befolkningsutvecklingen är viktiga för att kunna bedöma framtida behov av kommunens 
olika verksamheter. Den senaste befolkningsprognosen för Katrineholms kommun togs fram av Statistiska 
centralbyrån (SCB) i december 2019 och baserades på antaganden om antal födda och avlidna samt in- och 
utflyttning utifrån planerad byggnation. Prognosen togs således fram före pandemin och utfallet under 
2020 kom att avvika kraftigt från den förväntade utvecklingen. Såväl i riket som helhet som i Katrineholm 
skedde en kraftig minskning av befolkningstillväxten under 2020. Det var en effekt av flera faktorer som 
alla i viss mån påverkades av pandemin; minskad invandring, minskade födelsetal, högre dödstal samt ett 
lägre netto för inrikes in- och utflyttning. 

SCB publicerar årligen en framskrivning av befolkningen i Sverige som helhet samt per region och 
kommuner. Framskrivningen sträcker sig fram till 2070 och bygger på antaganden om barnafödande, 
dödlighet, invandring och utvandring. SCB gör skillnad på befolkningsframskrivningar och befolknings-
prognoser. På kort sikt kan framskrivningen ses som en prognos. Men på längre sikt ska framskrivningen 
ses som en beräkning som utgår från att dagens beteenden, trender, regler och allmänna förutsättningar 
förblir desamma i framtiden. SCB:s regionala befolkningsframskrivningar bygger på historiska data och 
överensstämmer med framskrivningen för riket. I beräkningarna tas inte någon hänsyn till exempelvis 
kommunernas planerade bostadsbyggande, etableringar av företag eller andra framtida mål och 
förutsättningar. 

Framskrivningen för Sverige som helhet pekar på att befolkningen kommer öka både till följd av att fler 
föds än dör och att fler invandrar än utvandrar. De kommande åren väntas migrationen till Sverige vara 
lägre, men invandringsöverskottet beräknas fortsatt bidra till ett befolkningstillskott i alla län. Utmärkande 
för den framtida befolkningen är att andelen äldre ökar. Det beror på att dödligheten minskar, att folk blir 
äldre, men också på det föddes många på 1940-talet som under de närmaste åren passerar 80 års ålder. 

Även den befolkningsframskrivning för Katrineholms kommun som SCB publicerade i juni 2021 visar att 
gruppen som är 80 år eller äldre kommer öka betydligt mer än befolkningen i övrigt. Både gruppen barn 
och unga 0-19 år samt gruppen i yrkesverksam ålder 20-66 år kommer enligt framskrivningen vara stabila, 
med endast en marginell ökning jämfört med 2021. För åldersgruppen 67-79 år visar framskrivningen att 
på en viss minskning under den närmaste tioårsperioden men därefter en ökning igen. 

Att de äldsta invånarna ökar i snabbare takt än de i yrkesverksam ålder medan antalet barn och unga är 
stabilt innebär att volymerna i de kommunala verksamheterna totalt sett ökar samtidigt som färre ska 
försörja fler och konkurrensen om arbetskraften ökar. 
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Källa: SCB befolkningsframskrivning, juni 2021. 

Diagrammet nedan visar en mer detaljerad bild av befolkningsutvecklingen i Katrineholms kommun 
enligt SCB:s befolkningsframskrivning. Diagrammet visar utvecklingen under de närmaste tio åren för  
de ålderskategorier som används i kommunens resursfördelningsmodell (se sid 21). 

Källa: SCB befolkningsframskrivning, juni 2021. 

Det som under den kommande tioårsperioden kan förväntas påverka kommunens verksamheter mest  
är den kraftiga ökningen av antalet invånare som är 80 år och äldre. Åldersgruppen 80 89 år kommer öka 
kraftigt från 2021. I slutet av perioden planar ökningen för denna åldersgrupp ut men då börjar istället 
åldersgruppen 90+ att öka.  

När det gäller barn och unga visar SCB:s befolkningsframskrivning på en minskning av antalet barn i 
förskoleålder fram till 2025. Samtidigt ses en ökning av antalet barn i grundskolans lägre årskurser.  
Mot slutet av tioårsperioden ses en liten ökning av antalet barn i grundskolans högre årskurser och i 
gymnasieskolan. 

Det är viktigt att komma ihåg att detta är en framskrivning baserad på historiska data och antaganden om 
barnafödande, dödlighet, invandring och utvandring. Framskrivningen tar ingen hänsyn till planerat 
bostadsbyggande eller andra lokala förutsättningar som kan påverka inflyttning till kommunen, 
exempelvis när det gäller näringsliv, arbetsmarknad och kommunikationer. Utvecklingen under 2020 
visade också att pandemin kan ha stor påverkan på befolkningsutvecklingen, både genom direkta effekter 
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på flytt- och födelsenetton men också indirekt genom effekter på samhällsekonomin. Det innebär att det i 
nuläget är ovanligt svårt att göra prognoser för befolkningsutvecklingen.  

Katrineholms kommun jämfört med andra 
Jämförelser med andra kommuner, finansiellt, kostnads- och kvalitetsmässigt, är en viktig del i kommunens 
utvecklingsarbete. Finansiellt visar nyckeltal baserade på det kommunala räkenskapssammandraget att 
Katrineholms kommun sedan 2019 har ökat sitt resultat som andel av skatteintäkter och bidrag. Utveck-
lingen har varit liknande i många andra kommuner. Parallellt har nettokostnaderna som andel av skatt och 
generella statsbidrag minskat, både i Katrineholm och andra kommuner. Det är i grunden positivt eftersom 
kostnadsutvecklingen behöver dämpas för att kunna möta volym- och kostnadsökningar framöver.  

Katrineholms kommun har länge haft en relativt hög kostnadsnivå jämfört med andra kommuner sett till 
de totala nettokostnaderna per invånare. Under 2020 var dock kostnadsökningen något lägre i Katrine-
holms kommun än genomsnittligt, vilket innebär att kommunen inte länge tillhör gruppen med högst 
nettokostnader per invånare. 

För att få en jämförelse av kostnadsläget som i högre grad tar hänsyn till att kommuner har olika 
förutsättningar brukar verksamhetens nettokostnad sättas i relation till en beräknad referenskostnad. 
Referenskostnaderna beräknas på ett liknande sätt som de standardkostnader som ligger till grund för den 
kommunala kostnadsutjämningen. De visar vilka kostnader kommunen skulle ha om verksamheten 
bedrevs på en genomsnittlig avgifts-, ambitions-, och effektivitetsnivå och med hänsyn till de egna 
strukturella förhållandena, till exempel åldersstruktur, socioekonomiska förhållanden och geografi.

Jämförelser av de så kallade nettokostnadsavvikelserna visar att Katrineholms kommun sammantaget har 
förhållandevis låga verksamhetskostnader med hänsyn taget till kommunens strukturella förutsättningar. 
Det gäller alla verksamhetsområden utom individ- och familjeomsorgen som har en större nettokostnads-
avvikelse jämfört med andra kommuner. För individ- och familjeomsorgen har dock nettokostnads-
avvikelsen minskat tydligt jämfört med föregående år, på grund både av att den redovisade netto-
kostnaden per invånare minskade och att den beräknade referenskostnaden ökade. 

Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) har tagit fram ett antal effektivitetsindex som syftar till 
att kommuner ska kunna jämföra och analysera produktivitet och effektivitet inom olika verksamhets-
områden med andra kommuner. Nyckeltalen, som fokuserar på de största verksamhetsområdena där 
kommunen är huvudman, togs fram förra året och har utvecklats och uppdaterats i september 2021.  

För varje verksamhetsområde har ett effektivitetsindex beräknats som är baserat på dels ett kvalitetsindex, 
dels ett resursindex. Dessa underliggande index är i sin tur beräknade utifrån flera olika nyckeltal baserade 
på befintlig statistik kring verksamheternas kostnader och kvalitet. Så långt det är möjligt är nyckeltalen är 
justerade för att ta hänsyn till att kommuner har olika strukturella förutsättningar. Effektivitetsindexen 
beskriver kommunens relativa effektivitet inom verksamhetsområdet, det vill säga i jämförelse med andra 
kommuner.  

Inom utbildningsområdet beräknas effektivitetsindex för förskola, kommunal grundskola samt kommunal 
gymnasieskola. När det gäller förskola och gymnasieskola ligger Katrineholms kommuns effektivitetsindex 
över snittet för övriga kommuner. För dessa verksamheter har kommunen låga resursindex, vilket innebär 
att kommunens kostnader är förhållandevis låga när hänsyn tas till strukturella förutsättningar. När det 
gäller grundskola ligger Katrineholms kommuns effektivitetsindex under snittet för övriga kommuner. 
Kommunens resursindex för grundskolan är något bättre än snittet för övriga kommuner men kvalitets-
indexet ligger lägre. Trots att beräkningen av kvalitetsindexet tar hänsyn till skillnader i strukturella 
förutsättningar har kommunen jämförelsevis låga resultat för de kvalitetsmått som ingår i beräkningarna. 

Inom området stöd och omsorg beräknas effektivitetsindex för äldreomsorg, LSS boende och daglig 
verksamhet samt ekonomiskt bistånd. När det gäller äldreomsorg har kommunen ett resursindex som är 
något bättre än snittet för övriga kommuner medan kvalitetsindex ligger något lägre. Sammantaget ger det 
ett effektivitetsindex något över medel. När det gäller LSS ligger kommunens resursindex något över 
medel, vilket innebär att kommunen har ett förhållandevis lågt kostnadsläge. Något kvalitetsindex har inte 
kunnat beräknas för LSS eftersom kommunen inte har utfall för samtliga underliggande nyckeltal varje år. 
Därmed kan inte heller något sammanfattande effektivitetsindex för LSS beräknas. 
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Katrineholms kommuns beräknade effektivitetsindex för ekonomiskt bistånd är det tredje lägsta i hela 
landet, en konsekvens av att både resursindex och kvalitetsindex är låga jämfört med andra kommuner. 
Resursindexet visar att kommunens kostnader är förhållandevis höga även när hänsyn tas till strukturella 
förutsättningar. De underliggande nyckeltalen för kvalitetsindexet visar dels att en jämförelsevis stor andel 
av biståndstagarna i Katrineholms kommun har långvarigt bistånd, dels att jämförelsevis många av dem 
som avslutats inom ekonomiskt bistånd ansöker om försörjningsstöd igen inom ett år. 

Avsatta medel 
Utifrån god ekonomisk hushållning har kommunen reserverat medel för att möta framtida kostnader. 
Kommunen har tre olika sorters avsatta medel; resultatutjämningsreserv (RUR), en integrationsfond samt 
tillväxtfrämjande medel från tidigare års resultat.  

Kommuner har enligt kommunallagen möjlighet att avsätta medel inom det egna kapitalet till en resultat-
utjämningsreserv (RUR). Reserven kan användas i balanskravsutredningen för att utjämna intäkter över 
en konjunkturcykel. Kommunfullmäktige i Katrineholm beslutade i maj 2013 om att anta riktlinjer för 
resultatutjämningsreserven (RUR) samt att göra en avsättning till RUR om 17 mnkr. Av 2020 års resultat 
avsattes ytterligare 66,6 mnkr. Den totala avsättningen till RUR uppgår därefter till 83,6 mnkr. 

Därutöver har delar av tidigare års resultat reserverats för tillväxtfrämjande åtgärder. I samband med 
årsredovisningarna för åren 2010 till 2015 har kommunen reserverat medel av resultatet för särskilda 
framtida satsningar avseende välfärdsutmaningar och tillväxtprojekt. Dessa medel påverkar resultatet 
när de används. 

Kommunen har även avsatt medel som kommunen erhåller för sitt breda integrationsåtagande. Ett 
åtagande som sträcker sig över flera år varför intäkterna inte förs direkt mot resultatet, utan reserveras för 
framtida åtaganden. En del av den schablonersättning som årligen tilldelas kommunen från Migrations-
verket avsätts till fonden för att kunna användas till specifika projekt. I övergripande plan med budget 
2021-2023 reserverades totalt 11,8 mnkr för olika satsningar under 2021. Grundregeln är att medel som 
reserverats från integrationsfonden som inte förbrukats under året återförs till fonden vid årets slut.  

Totalt uppgick kommunens avsatta medel till 147,7 mnkr per den 31 augusti 2021. Beaktat att det i över-
gripande plan med budget 2021-2023 reserverades 11,8 mnkr för olika satsningar under 2021 (varav 
1,8 mnkr hade använts per den 31 augusti) fanns det 135,9 mnkr kvar att besluta om. 

Avsatta medel, mnkr 31 augusti 2021 

RUR 83,6 

Tillväxtfrämjande medel 35,3 

Integrationsfonden 28,8 

    varav reserverade för satsningar 2021 11,8 

TOTALT 147,7 

Kvar att besluta om 135,9 
 

I övergripande plan med budget 2022-2024 reserveras 5 mnkr från integrationsfonden för volym-
förändringar inom bildningsnämndens verksamheter. Satsningen 2021 om 2,7 mnkr till bildnings-
nämnden för kompetenshöjande insatser för barnskötare och barnskötarbiträden inom förskolan 
förlängs, vilket innebär att medlen kan användas till och med första halvåret 2024.

Integrationsfonden tillförs löpande nya medel utifrån ersättningen från Migrationsverket, vilket innebär 
att det kommer finnas ytterligare medel att besluta om under nästa år. Troligen kommer inte heller alla 
medel som reserverades inför 2021 att förbrukas och dessa återförs i så fall till fonden. 
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Ekonomiska ramar 
I den övergripande planen med budget fastställs kommunens övergripande driftbudget 2022 med plan 
för 2023-2024. Den övergripande planen med budget innehåller också kommunens investerings- och 
exploateringsbudget samt budget för fastighetsinvesteringar 2022 med plan för 2023-2024. 

Utgångspunkten för driftsbudgeten är flerårsplanen 2022-2023 som fastställdes av kommunfullmäktige i 
november 2020, samt planeringsdirektivet för 2022 som fastställdes av kommunstyrelsen i april 2021. 
Driftbudgeten har uppdaterats med tekniska justeringar, ny skatteunderlagsprognos samt justeringar 
under majoritetsberedningen. I bilaga 1 redovisas ändringarna i nämndernas ramar. 

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

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 
Vid beräkning av skatteintäkter och utjämning används SKR:s skatteunderlagsprognos från september
2021. Utgångspunkten i beräkningen är att kommunen förväntas ha 34 900 invånare per 1 november 
2021, 35 000 invånare per 1 november 2022 och 35 100 invånare per 1 november 2023.  

I beräkningarna har kända förändringar av de generella statsbidragen beaktats utifrån regeringens 
budgetproposition. Riktade statsbidrag har ej beaktats, förutom det riktade generella statsbidraget för 
äldreomsorg. 

Borgensavgifter 
Kommunen lämnar borgen till sina bolag enligt fastställda principer. Genom ett kommunalt borgens-
åtagande kan bolagen ta upp lån till en lägre ränta. För att möta kraven på marknadsmässighet beräknas 
borgensavgiften utifrån den så kallade marginalmetoden och grundar sig på uppgifter från senast 
fastställd årsredovisning för bolagen. Borgensavgiften 2021 uppgår för KFAB till 0,43 procent, för KIAB till 
0,34 procent och för KVAAB till 0,68 procent av det utstående borgensbeloppet. Kommunens 
budgeterade intäkt för utställd borgen uppgår till 11,3 mnkr 2022. 

Revidering av taxor och avgifter 
Enligt uppdrag i planeringsdirektivet har nämnderna sett över om det behöver göras justeringar av 
avgifter och taxor inom nämndens verksamhetsområde. Eventuella taxeändringar beaktas inom 
nämnderna. 

Kostnadsökningar 

Demografi 
Kommunen använder sig av en resursfördelningsmodell som tar hänsyn till volymförändringar inom 
förskola, grundskola, gymnasieskola samt äldreomsorg. Modellen bygger på en beräknad kostnad per 
individ i de olika verksamheterna och ska hantera volymförändringar mellan åren.  

I tabellen nedan framgår prognosticerade volymförändringar inom förskola, skola och äldreomsorg. 
Beräkningen utgår från SCB:s befolkningsframskrivning från juni 2021, med justering från bildnings-
förvaltningen av antalet barn i förskolan utifrån kända förhållanden. 

Resursfördelningsmodellen mellan kommunfullmäktige och bildningsnämnden bygger på samma princip 
som används gentemot de fristående verksamheterna. Det totala bidraget per barn/elev inom förskolan 
och grundskolan har delats upp i en grunddel, ett tilläggsbidrag som efter bedömning av elevhälsan 
fördelas till barn i behov av särskilt stöd samt en del för modersmålsundervisning. Gällande bidraget 
inom gymnasieskolan används ett viktat snittpris mellan kommunens gymnasieprogram och köpta 
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platser. Resursfördelningsmodellen mellan kommunfullmäktige och vård- och omsorgsnämnden baseras 
på underlag från den kommunala kostnadsutjämningsmodellen.  

Effekten av resursfördelningsmodellen för 2022 uppgår till -5,1 mnkr för bildningsnämnden och 
+6,0 mnkr för vård- och omsorgsnämnden och är fördelade i nämndernas ramar. Att resursfördelningen 
är negativ för bildningsnämnden beror på ett relativt lågt födelsetal 2020 och 2021 vilket får effekt på 
resurstilldelningen avseende förskolan.  

Kategori 
Budget 

2021 
Prognos 

2022 
Effekt 

(tkr) 
Prognos 

2023 
Prognos 

2024 

Förskola inkl. pedagogisk omsorg 2 001 1 914 -8 639 1 863 1 840 
Förskoleklass 444 464 1 134 465 433 
Grundskola 1-6 2 490 2 574 6 124 2 635 2 711 
Grundskola 7-9 1 273 1 275 163 1 248 1 230 
Grundskola 4 207 4 313 7 420 4 348 4 374 
Gymnasieskola* 1 314 1 281 -3 863 1 323 1 324 
Skola 7 522 7 508 -5 082 7 534 7 538 

65-79 år 5 990 5 903 -1 818 5 921 5 857 
80-89 år 1 758 1 821 7 549 1 908 2 051 
90-w år 425 426 310 427 420 
Äldreomsorg 8 173 8 150 6 041 8 256 8 328 
TOTALT 15 695 15 658 960 15 790 15 866 

* Beräknat antal elever som går på gymnasiet. 

Personal 
För löneökningar avsätts medel motsvarande 2,1 procent 2022, 2023 och 2024. Beräkningarna utgår från 
en löneökning om 2,0 procent för 2021.  

Beräkningen av pensionskostnader har uppdaterats med ny pensionsprognos per 31 augusti 2021. 

Lokaler 
Inför beredningen av övergripande plan med budget 2022-2024 har nämnderna lämnat förslag till 
prioriterade fastighetsinvesteringar. Förslag till investeringar i fastigheter och lokaler och därav följande 
hyreskostnader bereds och sammanställs av samhällsbyggnadsförvaltningen i samråd med lokalarbets-
gruppen och fastighetsbolagen KFAB och KIAB. Inför budgetberedningen har förslagen till fastighets-
investeringar setts över och i vissa fall justerats utifrån en uppdaterad bild av kostnadsläget. Under 
budgetberedningen har ytterligare prioritering varit nödvändig för att kostnadsökningen ska rymmas inom 
befintligt ekonomiskt utrymme. Det är fastighetsinvesteringarnas effekt på hyreskostnaderna som är 
utgångspunkten i prioriteringsarbetet. Den totala fastighetsinvesteringsbudgeten uppgår till 665,4 mnkr 
för 2022, vilket ger en hyresökning/lokalkostnadsökning på 39,2 mnkr 2022. 

Kommunen har tillsammans med KFAB arbetat med att ta fram nya principer för hantering av de 
kommunala hyrorna i budgetprocessen. Målet är att hamna närmare självkostnad än tidigare. Medel  
för hyreskostnadsökningar som är hänförliga till investeringar i KFAB:s och KIAB:s lokaler som sedan 
tidigare är beslutade för 2021 eller tas upp i fastighetsinvesteringsbudgeten för 2022 är inräknade i 
driftsbudgeten med hyreskorrigeringar för 2022 enligt de nya principerna. Medel finns även avsatta för 
lokalkostnadsökningar för verksamhetslokaler som inte ägs av KFAB och KIAB. Grunduppräkningen 
beräknas på en hyresuppräkning om 1,0 procent 2022-2024.  

Fastställda hyror har lagts ut på nämndernas ramar, övriga beräknade hyresökningar hanteras centralt 
och läggs ut på nämnderna i samband med att lokalerna tillträds. 

Drifts- och avskrivningskostnader till följd av investeringar 
Inför beredningen av övergripande plan med budget 2022-2024 har nämnderna lämnat förslag till 
prioriterade investerings- och exploateringsbehov, inklusive uppgift om vad dessa ger för drift-
konsekvenser. Investeringsbehoven är fortsatt höga och ytterligare prioritering har varit nödvändigt för 
att kostnaderna ska rymmas inom befintligt ekonomiskt utrymme. Det är investeringarnas nettoeffekt 
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som är utgångspunkten i prioriteringsarbetet. Ett av kommunens finansiella mål är att avskrivningarna 
inte ska uppta mer än tre procent av driftbudgeten under mandatperioden. Det betyder att avskriv-
ningarna i genomsnitt inte ska uppgå till mer än cirka 70 mnkr per år.  

Den totala investeringsbudgeten uppgår till 112,7 mnkr för 2022. Exploateringsbudgeten uppgår till 
67,7 mnkr 2022. Avskrivningskostnaderna är beräknade utifrån dels tidigare investeringar och 
exploateringar, dels nya investeringar och exploateringar enligt budget för 2022-2024. Utifrån detta 
uppgår avskrivningsbudgeten till 91,4 mnkr 2022. Budgetmässigt uppnås därmed inte kommunens 
finansiella mål då andelen blir 3,7 procent 2022 och enligt flerårsplanen 3,8 procent 2023 och 3,6 procent 
2024. Målet utvärderas i årsredovisningen då det verkliga utfallet redovisas. Normalt hinns inte alla 
investeringar och exploateringar med, vilket innebär att avskrivningarna oftast blir lägre än budgeterat. 

Driftskonsekvenserna av nya investeringar och exploateringar uppgår till en positiv budgeteffekt på 
2,2 mnkr för 2022. Dessa finns med i driftsbudgeten och är fördelade på berörda nämnder. Det har även 
gjorts en teknisk justering för att i redovisningen hantera fördelningen mellan drift och investering på ett 
korrekt sätt. Effekterna av den tekniska justeringen blir en positiv avvikelse på kapitaltjänstkostnaden 
under 2022. Därför kommer avstämningar och justeringar göras under året. Till följd av nya redovisnings-
principer har även driftskonsekvenser av exploateringar beräknats och hanterats på ett annat sätt än 
tidigare. Det innebär bland annat att driftskonsekvenserna nu ligger under finansen istället för på 
kommunstyrelsen. 

Övriga pris- och kostnadsförändringar 
Till följd av att inflationen nu ligger på en högre nivå än de senaste åren har nämnderna inför 2022
kompenserats för en generell pris- och kostnadsökning på 1 procent. Eventuella pris- och kostnads-
ökningar därutöver ska hanteras av nämnderna inom ram genom effektiviseringar. 

Ramförändringar 
I driftsbudgeten för 2022-2024 anges nämndernas ekonomiska ramar för kommande år. I bilaga 1 
redovisas ändringarna i nämndernas ramar mer i detalj. Utöver tekniska justeringar har följande större 
ramjusteringar gjorts: 

Övergripande politisk ledning 
 tillfällig ramförstärkning 2022 för allmänna val +1,3 mnkr 

Bildningsnämnden 
 lönekompensation +14,9 mnkr 
 ramjustering utifrån demografi -5,1 mnkr 
 tillfällig ramförstärkning 2022 för trygghetsskapande åtgärder för barn och unga i skolan och på 

fritiden +1,5 mnkr 
 tillfällig ramförstärkning 2022 för ökad måluppfyllelse och trygghet på högstadiet och gymnasiet 

+2,0 mnkr 
 tillfällig ramförstärkning 2022 för fritidsgård i Valla +0,5 mnkr 

Kommunstyrelsen  
 lönekompensation +1,8 mnkr 
 tillfällig ramförstärkning 2022-2024 för ny översiktsplan +1,0 mnkr 
 tillfällig ramförstärkning 2022 för kommungemensamma personalsociala aktiviteter +1,8 mnkr
 tillfällig ramförstärkning 2022 för kommunövergripande satsning på kompetensförsörjning +1 mnkr 
 tillfällig ramförstärkning 2022 för språktester vid rekrytering +0,5 mnkr 
 tillfällig ramförstärkning 2022 hälsoåret +3 mnkr 
 tillfällig ramförstärkning 2022 reserverade medel för övergång till egen försörjning +4 mnkr 
 tillfällig ramförstärkning 2022 reserverade medel för yrkesvux +2,14 mnkr 
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Kulturnämnden 
 lönekompensation +0,4 mnkr 
 ramförstärkning för ungdomsverksamheten +0,5 mnkr 
 tillfällig ramförstärkning 2022 för volymökning ungdomsverksamhet +0,5 mnkr 

Service- och tekniknämnden 
 lönekompensation +1,0 mnkr 
 ramförstärkning restaurang och kök Dufvegården +1,0 mnkr 
 tillfällig ramförstärkning 2022 på grund av färre barn i förskolan +0,5 mnkr 
 tillfällig ramförstärkning 2022 för sopsaltning +0,8 mnkr 

Socialnämnden 
 lönekompensation +1,6 mnkr 
 extra lönesatsning socialsekreterare +1,2 mnkr 
 tillfällig ramförstärkning 2022 +10 mnkr (beslut i övergripande plan med budget 2021-2023) 

Viadidaktnämnden 
 lönekompensation +1,0 mnkr 

Vård- och omsorgsnämnden 
 lönekompensation +11,0 mnkr 
 ramjustering utifrån demografi +6,0 mnkr 
 ramförstärkning volymökning äldreomsorg +1,0 mnkr 
 ramförstärkning för förändrat arbetstidsmått nattbemanning +3,2 mnkr 
 ramförstärkning ny gruppbostad LSS Strandgården +5,0 mnkr 
 ramförstärkning för personalförstärkning inom äldreomsorg och socialpsykiatri +6,4 mnkr 

Utöver ramjusteringarna ovan reserveras 5 mnkr från integrationsfonden för volymförändringar inom 
bildningsnämndens verksamheter. Det innebär att det vid behov finns ytterligare medel att tillgå för att 
bland annat kunna hantera större avvikelser i förhållande till de prognostiserade volymförändringarna 
inom förskola och skola som har beaktats i kommunens resursfördelningsmodell. 
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Förutsättningar och prioriteringar 
utifrån kommunplanen 
Utgångspunkten för planeringen är de övergripande målen och resultatmålen i Katrineholms kommuns 
kommunplan 2019-2022. Nedan sammanfattas väsentliga förutsättningar som påverkar nämndernas och 
bolagens arbete framåt. Här redovisas också prioriterade åtgärder och satsningar som kommer genom-
föras för att nå målen i kommunplanen. 

Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning 
Under förra året bromsades befolkningsökningen upp, både i Sverige och kommunen, till följd av minskad 
rörlighet och lägre födelsenetto. I Katrineholm har befolkningsökningen tagit fart igen under andra 
kvartalet 2021 och för planperioden 2022-2024 görs en försiktigt positiv bedömning att befolkningen 
kommer öka med 100 personer per år. Tillgången på bostäder och etableringsmark är avgörande faktorer 
för fortsatt tillväxt. Byggnation av bostäder och planarbete pågår och möjliggör både ökad inflyttning och 
ökad rörlighet på bostadsmarknaden framöver. Samtidigt är tillväxten svår att bedöma eftersom den även 
påverkas av faktorer som konjunktur, ränteläge och pandemin.  

Pandemin har påverkat näringslivet i kommunen, men med stor variation mellan olika branscher. 
Kommunen ser en fortsatt stor efterfrågan på mark och det lokala näringslivet förväntas fortsätta utvecklas 
positivt under nästa år, med nya företagsetableringar och ökande branschbredd. Parallellt med arbetet för 
att främja näringslivets utveckling kommer nya tag tas i arbetet för att stimulera ungas intresse för 
företagande, bland annat genom samverkan med Ung Företagsamhet. 

Företagens nöjdhet när det gäller kommunens myndighetsutövning har ökat, ett kvitto på att arbetet med 
att förbättra processerna ger resultat. Målsättningen under 2022 är att fortsätta utveckla servicen till både 
företag och privatpersoner som kommer i kontakt med kommunen i samband med bygglovsansökningar 
och miljöärenden. Fokus kommer också ligga på att fortsätta utveckla den digitala samhällsbyggnads-
processen genom digitala planer och kartor samt utveckling av e-tjänster.  

Till följd av den kraftiga konjunkturnedgång som pandemin bidrog till ökade arbetslösheten under förra 
året i Katrineholm, liksom i Sverige som helhet. Under våren 2021 har arbetslösheten börjat sjunka igen 
men är fortfarande högre i Katrineholm än i riket. Arbetsförmedlingens bedömning är att pandemin har 
påskyndat en strukturomvandling där jobb med lägre utbildningskrav försvinner. Det innebär att det kan 
bli svårare att komma in på arbetsmarknaden och risken ökar för en stigande långtidsarbetslöshet.  

Vid sidan av arbetet för fler företagsetableringar fortsätter därför kommunens arbete med olika åtgärder 
för att öka sysselsättningen, få fler att övergå till egen försörjning och minska kostnaderna för försörjnings-
stöd. Det är också ett viktigt led i arbetet med att klara kommunens kompetensförsörjning. Sedan hösten 
2020 har antalet hushåll med försörjningsstöd minskat. Fokus nästa år ligger på att minska det långvariga 
biståndet genom att utveckla ett mer långsiktigt och individanpassat stöd för att fler ska klara att ta steget 
till sysselsättning och egen försörjning. Arbetet sker i nära samverkan mellan kommunens förvaltningar, 
Arbetsförmedlingen och andra myndigheter. En osäkerhetsfaktor är den omfattande förändringsprocess 
som Arbetsförmedlingen för närvarande genomgår. Framöver är det i huvudsak upphandlade fristående 
leverantörer som ska rusta och matcha de arbetssökande. Arbetsförmedlingen ska fokusera på 
myndighetsansvaret, som kontroll av arbetssökande och leverantörer. Hur förändringarna kommer 
påverka samarbetet med Arbetsförmedlingen och inflödet till kommunens arbetsmarknadsverksamheter 
är svårt att bedöma. 
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Resultatmål Prioriteringar 2022 

Invånarantalet ska öka till minst 
35 500 personer vid 
mandatperiodens slut 

KS, BMN 

 Nybyggnation av cirka 400 bostäder under perioden 2022-2024, under 
förutsättning att detaljplaner vinner laga kraft 

 Pågående arbete med nya översiktsplanen

 Möta efterfrågan på mark för bostäder och företagsetableringar genom 
att öka kommunens markinnehav och dialog med markägare 

 Effektivisering av planprocessen och fortsatt arbete med pågående 
detaljplaner 

 Projektering och upphandling av infrastruktur på mark avsedd för 
bostäder och företag 

Förbättrat företagsklimat 

KS, BMN, STN, KIAB 

 Bibehålla och stärka servicen till företag och privatpersoner i samband 
med bygglovsansökningar och miljöärenden

 Utveckla den digitala samhällsbyggnadsprocessen genom digitala planer, 
kartor och e-tjänster 

 Se över om fler lokala och småskaliga matproducenter har möjlighet att 
leverera till kommunen i samband med att livsmedelsavtal förnyas 

Växande och breddat näringsliv 

KS 

 Kartlägga branschbredden som underlag för en strategi för att bibehålla 
och bredda kommunens näringsliv 

 Anläggning av infrastruktur och säljbara ytor för exploatering inom 
området Lövåsen-Finntorp 

 Utveckla södra terminalen inom logistikcentrum

 Ökat samarbete med Nyföretagarcentrum kring deltagare i kommunens 
arbetsmarknadsverksamhet med erfarenhet av affärsverksamhet från 
födelselandet 

Fler unga entreprenörer 

KS, BIN, VIAN 

 Arbete med entreprenörskap i skolan och Ung Företagsamhet, UF 

 Entreprenörskapsutbildning för unga under sommarlovet 

Fler arbetstillfällen 

KS 

 Verka för fler företagsetableringar och ett bra företagsklimat som ger 
förutsättningar för fler arbetstillfällen i kommunen 
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Resultatmål Prioriteringar 2022

Ökad sysselsättning 

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

 Aktivt arbete inom hela kommunorganisationen för att ta emot fler 
ungdomar, studerande och arbetssökande för feriearbeten, utbild-
ningstjänster, yrkespraktik och olika former av åtgärdsanställningar

 Skapa nya ingångar till arbete inom bland annat vård och omsorg, bredda 
rekryteringen och stötta språkkompetensen hos personer med utländsk 
bakgrund 

 Förhindra avhopp från gymnasiet, bland annat genom projektet 
#KlarFramtid som avslutas i juni 2022, och utveckla samverkan kring 
ungdomar inom kommunens aktivitetsansvar

 Utveckla samverkan med Arbetsförmedlingen, leverantörer som Arbets-
förmedlingen upphandlat samt andra aktörer, bland annat psykiatrin

 Fler anställda inom näringslivet ska erbjudas kompetensutveckling inom 
projektet Kompetens inför framtiden och fler företag ska erbjudas att vara 
med i projektet 

Ökad övergång från 
försörjningsstöd till egen 
försörjning 

SOCN, VIAN 

 Införa E-ansökan och robotisering av ekonomiskt bistånd för att få mer tid 
att stötta klienter att komma i egen försörjning 

 Aktivt verka för att konvertera försörjningsstöd till anställningar 

 Utveckla Viadidakts samarbete med andra förvaltningar för att skapa fler 
arbets- och praktikplatser och ge deltagarna ett bättre stöd 

 Implementera metoder och arbetssätt från pågående projekt för att 
utveckla arbetsmarknadsverksamheten och öka måluppfyllelsen 

 Utveckla arbetet med analfabeter och deltagare med mycket låga 
kunskaper i svenska för att dessa ska kunna komma till egen försörjning

Minskade kostnader för utbetalt 
försörjningsstöd 

SOCN 

 Åtgärder för att öka övergången till egen försörjning (se ovan)

 Minska felaktiga utbetalningar 

 Se över ersättningsnivåer 

Attraktiva boende- & livsmiljöer 
Framtagandet av en ny översiktsplan för Katrineholms kommun har påbörjats. Arbetet, som berör flera 
av kommunens målområden och resultatmål, intensifieras under 2022 och fortgår fram till våren 2024. 

 Det finns en fortsatt efterfrågan på mark för bostadsbyggande och kommunen ser också ett ökat tryck
när det gäller attraktiva boenden på landsbygden. Många nya detaljplaner för bostäder är under fram-
tagande. I planerna finns en stor variation av bostadstyper, med såväl villa-, par- och radhusbebyggelse 
som flerbostadshus. Prioriterat kommande år är att öka produktionen, få fler planer till antagande samt 
bättre träffsäkerhet i tidplanerna. Det närmare samarbete som inletts gällande trygghet och säkerhet 
kopplat till detaljplaner kommer också att fortsätta. 

Fortsatta satsningar på belysning och utemiljöer är viktiga led i kommunens arbete med att skapa 
attraktiva och trygga boende- och livsmiljöer. Under 2022 ska den kommande strategin för lek- och 
aktivitetsparker omsättas i genomförandeplaner. Välskötta och välbesökta parker och badplatser bidrar 
till trygghet och ökar kommunens attraktivitet. Exempel på prioriterade satsningar nästa år är att färdig-
ställa utvecklingen av Sveaparken med bland annat vattenlek. Vi kommer också fortsätta att utveckla 
Djulöområdet med ny hundbadplats, attraktiva gångstråk, nya p-platser och förbättrad belysning. 
I Bie kommer Brunnsparken att renoveras i samarbete med länsantikvarie. I samband med utformningen 
av skolgården vid nya skolan på Norr anläggs en multisportarena som skapar förutsättningar för 
spontanidrottande och bidrar till tryggare miljö. På Norr ska också en aktivitetspark anläggas som ett led i 
att det ska finnas i alla kransorter och stadsdelar. Kommunen fortsätter också satsningen på offentlig 
konst och konstnärlig utsmyckning av verksamhetslokaler.  

Flera satsningar görs för att öka resandet med kollektivtrafik igen efter nedgången under pandemin.
Bland annat införs lågtrafikskort för alla över 65 år, som ger möjlighet att resa avgiftsfritt när det är 
mindre folk på bussen. Sommarbusskorten för ungdomar återinförs och turtätheten ökar under 
sommarmånaderna, bland annat till Djulö. Den regionala tågtrafiken förstärks med bland annat fler 
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avgångar mellan Katrineholm och Stockholm både på vardagar och helger. Gällande infrastruktur-
åtgärder är gång- och cykelvägar fortsatt prioriterade för att öka tillgänglighet och trygghet för oskyddade 
trafikanter och främja hållbara och hälsosamma resvanor.  

Resultatmål Prioriteringar 2022 

Fler bostäder, med variation mellan 
olika bostadstyper och 
upplåtelseformer 

KS, BMN, KFAB 

 Framtagande av nya detaljplaner för bostadsbyggande med stor variation 
av bostadstyper 

 Effektivisering av planprocessen 

Tryggare offentliga miljöer 

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

 Prioritera satsningar på belysning utifrån trygghet och säkerhet 

 Ta fram en genomförandeplan kopplad till den kommunövergripande 
strategin för lek- och aktivitetsparker 

 Fortsatt arbete med utveckling av den offentliga konsten 

 Åter efter pandemin göra Lyckliga gatornas och Perrongens verksamheter 
relevanta för fler och fortsätta bidra i det trygghetsfrämjande arbetet 

 Skapa vardags- och gatufester i samverkan med föreningslivet för ökad 
gemenskap och stolthet över det egna bostadsområdet  

 Fortsatta trygghetsinventeringar och åtgärder av risker och brister 

 Aktivt locka invånare att använda förskole- och skolgårdar på fritiden 

 Fortsatt satsning på trygghetsvärdar på kommunens skolor 

 Öka trafiksäkerheten för cykel och gångtrafikanter, bland annat vid 
Järvenskolan 

 Informationskampanj till fastighetsägare i centrum om god cykelparkering 

 Tillsyn över trafikfarliga häckar 

Resandet med cykel och till fots ska 
öka 

KS, STN 

 Genomföra Informationskampanj riktad till barn och unga för att få fler att 
gå och cykla istället för att åka bil 

 Skapa goda förutsättningar för gående och cyklister att ta sig till 
gymnasieskolorna vid Duveholm, arbeta med utemiljön och se över 
möjligheter till cykelparkeringar 

 Prioritera gång- och cykelvägar i drift- och underhållsarbete 
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Resultatmål Prioriteringar 2022

Resandet med buss och tåg ska öka 

KS 

 Lågtrafikskort +65 

 Busskort ungdom jun-aug 

Fler bussturer till Djulö jun-aug

 Tätare bussturer sommartid, halvtimmestrafik jun-aug

 Fler tågavgångar i regionaltågstrafiken 

Förbättrad standard på gator, 
vägar, gång- och cykelvägar 

KS, STN 

 Åtgärder för att säkra GC passager i enlighet med hastighetsplanen

 Göra en ny vägskadeinventering som grund för fortsatt underhållsarbete av 
kommunens gator, vägar, gång- och cykelvägar 

 Skyltning och vägvisning till och inom Sportcentrumområdet 

Alla katrineholmare ska erbjudas 
fiberbaserat bredband senast 2020 

KS 

 Alla katrineholmare har erbjudits fiberbaserat bredband 

 En reviderad bredbandsstrategi implementeras under 2022

En stark & trygg skola för bättre kunskaper 
Till höstterminen 2022 färdigställs en historiskt stor skolsatsning när både den nya Järvenskolan och den 
nya skolan på Norr invigs. Därutöver kommer ytterligare två nya idrottshallar stå klara, vid Skogsborgs-
skolan och nya skolan på Norr. I Forssjö byggs en helt ny och större förskola på Ragnars gärde, som även
kommer frigöra mer lokaler för skolan. Nästa år görs också stora investeringar i att rusta upp äldre 
skolbyggnader. Det gäller främst Tallåsskolan men även delar av Valla skola och Sandbäcksskolan. När 
det gäller gymnasiet fortsätter den pågående gymnasieutredningen som bland annat ser över program-
organisationen på kommunens gymnasieskolor, förslag kommer presenteras till budgetarbetet inför 
2023. 

Parallellt med dessa satsningar fortsätter det intensiva arbetet för att höja skolresultaten. Måluppfyllelse  
i grundskolan, trygghet och studiero samt kompetensförsörjning är prioriterade fokusområden. Det pågå-
ende samarbetet över förvaltningsgränser kring barn och unga kommer fortsätta och fördjupas. Under 
2022 förstärks bildningsnämndens ram med extra medel för ökad måluppfyllelse och trygghet på 
högstadiet och gymnasiet genom bland annat tvålärarsystem och yrkesintroduktion. Samtidigt ställs krav 
på fortsatt intern omfördelning om minst 6 mnkr till grundskolan för ökad måluppfyllelse. Den satsning 
på trygghetsskapande åtgärder för barn och unga både i skolan och på fritiden som inleddes under 2021 
fortsätter också.  

Kommunens måltidsverksamhet har en viktig roll i att ge barn och elever goda förutsättningar att utvecklas
och prestera i sitt skolarbete. Organisatoriskt pågår flera förändringar kopplat till att nya kök startas på 
Järvenskolan och skolan på Norr. En måltidsgrupp med elever och pedagoger kommer bildas för att öka 
delaktighet och samsyn och för att tillsammans utveckla moderna och innovativa skolrestauranger. 

Utvecklingsarbetet i kommunens skolor påverkas även av att det på nationell nivå utreds många stora 
förändringar inom skolans område. Ändrade läroplaner och kursplaner i grundskolan och grundsärskolan 
träder i kraft redan den 1 juli 2022. Andra utredningar gäller bland annat obligatorisk förskola från 5 år, 
tioårig grundskola samt förstärkningar av elevhälsan. Det är osäkert om och när dessa förändringar 
kommer genomföras. En annan osäkerhet gäller vilka riktade statsbidrag som skolan kommer få del av 
framöver. 

De senaste åren har regering och riksdag fattat en rad beslut som medfört ökade incitament och krav för 
vuxna att utbilda sig. I kombination med arbetsmarknadsläget kan det leda till ett ökat inflöde till komvux. 
Kommunen fortsätter att sätta av resurser för medfinansiering av yrkesvux. Under 2022 fortsätter också 
arbetet med att utveckla den kommunala vuxenutbildningens kvalitet för att nå en högre måluppfyllelse. 
Prioriterade områden är bland annat att utveckla uppföljningen av externa utbildningsanordnare och att 
öka måluppfyllelsen inom sfi. Vidare ska stödet till de studerande utvecklas, bland annat genom att ta 
tillvara erfarenheter från det statsbidragsfinansierade lärcentrum som bedrivits under 2021. Även 
komvux påverkas av flera utredningar på nationell nivå. Från 2022 införs en förenklad betygsskala för
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komvux på grundläggande nivå och sfi. En rad förslag bereds också som längre fram kan få stor påverkan 
på vuxenutbildningens ekonomi, verksamhet och elever. 

Campus Viadidakt får allt fler studerade, bland annat genom den utbyggnad av högskoleplatser som skett i 
pandemins spår och aktiv samverkan med flera lärosäten. Samarbetet fortsätter också att stärkas med 
utbildningsanordnare och näringslivet för att öka utbudet av kurser och utbildningar inom yrkeshögskolan. 

Resultatmål Prioriteringar 2022 

Trygg och utvecklande 
förskoleverksamhet 

BIN, KULN, STN 

 Fortsatt satsning på utbildningar för barnskötare och barnskötarbiträden 

 Projekt för ökad frisknärvaro i förskolan 

 Dela in barnen i förskolan i mindre grupper under större delen av dagen

 Genomföra insatser som identifierats inom satsningen Samverkan för bästa 
förskola, projektet Bättre språkutveckling i förskolan och utredningen Barns 
språkliga miljö 

 Utbildningsinsatser för att utveckla måltidspedagogiken

 Utveckling av samarbetet mellan bibliotek, barnhälsovård och förskola 
genom medverkan i ett treårigt länsgemensamt Bokstartsprojekt 

Fler elever ska klara målen i 
grundskolan och nå höga resultat 

BIN, KULN, SOCN 

 Satsning för ökad måluppfyllelse och trygghet på högstadiet och 
gymnasiet genom bland annat tvålärarsystem och yrkesintroduktion

 Fortsatt omfördelning för att stärka måluppfyllelsen i grundskolan

 Höjd kvalitet i undervisningen, bland annat genom förbättrad uppföljning av 
varje elevs lärande och effekter av insatta insatser, kompetensutveckling 
med fokus på den nya läroplanen samt vidareutveckling av elevhälsoarbetet 

 Stärkt skolbiblioteksorganisation samt elevnära arbete utifrån skolornas 
verksamhetsplan för skolbiblioteken 

 Lyckliga gatornas verksamhet bidrar till trygghet och delaktighet i och 
omkring skolmiljön efter skoldagens slut 

 Samverkan mellan Perrongens verksamhet och skolans verksamheter 

 Fortsatt arbete med SkolFam, ett systematiskt arbete med placerade barns 
skolgång 
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Resultatmål Prioriteringar 2022

Fler elever ska klara målen i 
gymnasieskolan och nå höga 
resultat

BIN, KULN, SOCN 

 Kontinuerligt följa upp elevernas studieresultat genom prognosverktyget 

 Utveckla arbetet med elevers delaktighet och inflytande på sin utbildning

Utvärdera distansundervisningens effekter och vilka möjligheter det ger

 Arbeta aktivt med kartläggning och uppföljning av elevers frånvaro 

Ökad trygghet i skolan 

KS, BIN, STN, KFAB 

 Nolltolerans mot våld, mobbing, kränkande särbehandling och droger i 
skolan 

 Fortsatt satsning på trygghetsskapande åtgärder för barn och unga, både i 
skolan och på fritiden, genom bland annat trygghetsvärdar och aktivt 
samarbete mellan förvaltningar och med polisen

 Fokusera på normer och värden i skolans systematiska kvalitetsarbete och 
förbättra uppföljningen av likabehandlingsplaner, incidenter, brukarenkäter 
och klagomål 

Mer fysisk aktivitet och utveckling 
av skolmåltiderna ska stärka barns 
och elevers hälsa och studieresultat 

KS, BIN, KULN, STN, KFAB 

 Arbeta med ett gemensamt tema inom förskolan Hållbar framtid, bland 
annat med fokus på motorik, rörelse och hälsosam kost

 Aktiviteter och utvecklingsarbete inom ramen för projektet Pep kommun

 Varierat utbud av fritids- och lovaktiviteter och ökad samverkan mellan 
Lyckliga gatorna och föreningslivet 

 Utveckla hälsosammare mellanmål inom fritidsverksamheten och 
tillsammans med eleverna skapa ett så kallat kockfritids under lov

 I samarbete med Lindengymnasiet ta fram "må bra luncher" för barn och 
ungdomar, recept som kommer tillagas i skolköken 

 Utveckla digitala informationsinsatser för barn och unga

Fler studerande ska klara målen i 
kommunal vuxenutbildning 

VIAN 

 Stärka den digitala kompetensen i undervisningen 

 Erbjuda distanskurser i egen regi inom grundläggande vuxenutbildning

 Utveckla introduktionen för sfi-elever för att skapa goda förutsättningar för 
studiemotivation, rätt nivåplacering och bra individuella studieplaner

 Utveckla utvärderingen av slutförda kurser för att förbättra verksamheten 

Fler ska gå vidare till studier på 
eftergymnasial nivå 

BIN, VIAN 

 Fortsätta arbetet med stärkt studie- och yrkesvägledning genom hela 
grund- och gymnasieskolan 

 Genomföra lovskolor för att ge elever möjligheter att nå godkänd 
betygsnivå 

 Utveckla vuxenutbildningens stödverksamhet för att fler ska klara av 
behörighetsgivande studier till högre utbildning 

 Öka samverkan med näringslivet för att kartlägga kompetensbehov och 
förbättra de lokala möjligheterna till utbildning och kompetensutveckling 

 Öka samverkan med olika utbildningsanordnare och lärosäten för att kunna 
erbjuda ett attraktivt utbud av högre utbildning 

 Intensifiera informationsspridningen om högre studier och Campus 
Viadidakt 

Trygg vård & omsorg 
Ett av kommunens högst prioriterade områden inför kommande år är att fortsätta utveckla vården och 
omsorgen för äldre och inom funktionsstödsområdet. Samtidigt medför den demografiska utvecklingen att 
verksamhetsvolymerna ökar. Därför förstärks vård- och omsorgsnämndens ram inför kommande år 
samtidigt som utvecklingsarbetet intensifieras inom flera områden. På nationell nivå pågår flera stora 
utredningar, bland annat gällande ny socialtjänstlag samt en ny äldreomsorgslag. Andra utredningsförslag 
som inte beslutats än gäller insatser enligt LSS och assistansersättning samt fast omsorgskontakt i hem-
tjänsten. Kommunen bevakar utvecklingen, som på sikt kan få stor påverkan på verksamhet och ekonomi. 

I vår färdigställs den pågående renoveringen av äldreboendet Strandgården. Det innebär dels att en ny 
gruppbostad inom LSS kan öppnas, dels att nästa steg kan tas i arbetet med kommunens boendeplan.  
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KFAB ges nu i uppdrag att påbörja renoveringen av äldreboendena Furuliden och Pantern. I samband med 
att Strandgården färdigställs invigs även en restaurang vid Dufvegården, som kommer vara öppen för 
allmänheten och underlätta för boende att äta och umgås med sina anhöriga. 

Kommunens samverkan med regionen fortsätter att utvecklas med utgångspunkt från den nationella 
överenskommelsen om att vidareutveckla den nära vården. Målet är en god, nära och samordnad vård som 
stärker hälsan, vilket bland annat innebär att brukare ska få mer vård utförd i hemmet och slippa onödiga 
inläggningar på sjukhus. Arbetet fortsätter också med att ta till vara möjligheterna med digitalisering och 
välfärdsteknik för att göra vardagen enklare och tryggare för människor i behov av stöd. Vidare pågår 
upphandling av nytt verksamhetssystem och nytt kvalitetsledningssystem för både vård- och omsorgs-
förvaltningen och socialförvaltningen. 

För att tidigt kunna erbjuda stöd och förhindra en negativ utveckling med ökade sociala problem kommer 
socialnämndens uppsökande, informerande och förebyggande arbete utvecklas ytterligare under 2022.  
Ett annat prioriterat område är fortsatt utveckling av olika former av insatser på hemmaplan för barn, 
ungdomar och vuxna. Syftet är att utveckla stödet och minska kostnaderna för externa placeringar. Bland 
annat ges ett gemensamt uppdrag till vård- och omsorgsnämnden, bildningsnämnden och socialnämnden 
att utreda alternativa lösningar för barn med omfattande särskilda behov. När det gäller vården för vuxna 
med missbruksproblem kommer samarbetet med regionen att stärkas. 

Ett led i kommunens prioritering av tidiga och förebyggande insatser är Lyckliga gatornas verksamhet för 
barn i grundskoleåldern. Kärnverksamheten i form av avgiftsfria fritidsaktiviteter på vardagar efter skoltid 
finansieras sedan 2021 inom ram. Inför 2022 kommer kommunen även garantera medel för aktiviteter på 
loven, som dock i första hand bedrivs med extern finansiering. Katrineholms kommun deltar också i 
Tillsammans för barnens bästa i Sörmland, ett samverkansprojekt mellan kommunerna i Sörmland och 
regionen. Målet är att alla barn i Sörmland ska ges möjligheter till god fysisk och psykisk hälsa genom en god 
och trygg uppväxt under likvärdiga förhållanden. Utvecklingsarbetet fokuserar på tidiga insatser för barn, 
unga och deras vårdnadshavare samt utveckling av samverkansstukturer för alla aktörer som arbetar med 
barn och unga. 
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Resultatmål Prioriteringar 2022

Fler brukare inom vård och omsorg 
ska ha en positiv upplevelse kring 
bemötande, förtroende och 
trygghet 

KS, VON, KFAB 

 Kompetenssatsning genom äldreomsorgslyftet 

 Fortsatt arbete kring värdegrund och bemötande 

Språktester vid rekrytering

 Fast omsorgskontakt i hemtjänsten 

Ökade förutsättningar för 
aktiviteter för brukare inom vård 
och omsorg 

KULN, VON 

 Fortsatt utvecklingsarbete kring sociala aktiviteter, utomhusaktiviteter och 
fysisk aktivitet med utgångspunkt från brukarnas önskemål  

 Utvecklad samverkan mellan förvaltningar kring sociala aktiviteter och 
kulturell verksamhet för brukare inom vård och omsorg

 Köket och restaurangen som öppnar på Dufvegården våren 2022 ger ökade 
förutsättningar för aktiveter 

Måltiderna inom vård och omsorg 
ska utvecklas 

STN, VON 

 Vidareutveckling av arbetet runt måltider inom särskilt boende för äldre
med fokus på måltidschecklista, sociala måltider samt förebygga och 
behandla undernäring 

 Nutritionsutbildning för personal inom hemtjänst och funktionsstöd 

Stärkt patientsäkerhet inom vård 
och omsorg 

VON 

 Utveckla samverkan med regionen och internt

 Arbete kring basala hygienrutiner och klädregler

Ökad möjlighet till delaktighet och 
inflytande 

SOCN, VON 

 Fortsatt utvecklingsarbete kring metoden IBIC (Individens Behov i Centrum) 
och dokumentation 

 Fortsatt implementering av metoden Signs of Safety för att få barn, unga 
och deras nätverk att bli mer delaktiga 

 Årliga brukarundersökningar inom individ- och familjeomsorgen

Anhörigstödet ska utvecklas 

SOCN, VON 

 Stärka möjligheten till digitala möten med anhöriga 

 Utökad information om möjligheten till anhörigstöd 

Förebyggande och tidiga insatser 
för barn och unga ska prioriteras 

KS, BIN, KULN, STN, SOCN 

 Utveckling av Öppna förskolans verksamhet 

 Utveckling av arbetet inom skolornas elevhälsoteam 

 Fortsatta vardags- och lovaktiviteter för barn genom Lyckliga gatorna 

 Arbeta med folkhälsa och ungas rörelse inom ramen för Generation Peps 
pilotprojekt Pep Kommun 

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

SOCN 

 Utvecklat stöd till familjer med komplexa vårdbehov genom teambaserat 
arbetssätt och ökat stöd i hemmet 

Öppna insatser och 
hemmaplanslösningar ska 
användas i ökad utsträckning inom 
individ- och familjeomsorgen 

SOCN 

 Utveckling av behandlings- och stödinsatser för att möta behovet av 
hemmaplansinsatser för personer med beroende 

 Utveckling av tidiga insatser och möjligheter att få vård på hemmaplan för 
barn och ungdomar i riskzonen för kriminalitet och riskbruk 

Kommunens kostnader för 
placeringar ska minska 

BIN, SOCN, VON 

 Kontinuerlig uppföljning av placeringar i samverkan mellan berörda 
förvaltningar och översyn av hemmaplansalternativ för att kunna möta de 
behov som finns 

 Uppdrag att utreda alternativa lösningar för barn med omfattande särskilda 
behov 

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

KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN 

 Fortsatt arbete utifrån ANDTS-strategin (alkohol, narkotika, doping, tobak 
och spel om pengar) 

 Fortsatt arbete med stöd till föreningar utifrån föreningshandboken 

 Regelbunden tillsyn av försäljningsställen för tobak och folköl samt rökfria 
miljöer som exempelvis skolor och lekparker 
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Ett rikt kultur-, idrotts- & fritidsliv 
Kultur- och idrottslivet har i mycket hög grad påverkats och begränsats av pandemin. Det har samtidigt 
ökat medvetandet om hur viktigt både kultur och idrott är för människors hälsa, välmående och 
möjligheter till gemenskap. Nu när restriktionerna lättats finns ett stort sug efter att få uppleva och delta i 
olika aktiviteter igen. I fokus nästa år står därför att skapa goda förutsättningar för en återstart av kultur-, 
idrotts- och fritidslivet i Katrineholms kommun, bland annat genom ett utvecklat stöd till föreningslivet. 

Ungdomsverksamheten Perrongen vid Lokstallet lockar många besökare och inför 2022 görs en satsning 
med ökade resurser för verksamheten. Ett uppdrag ges också att i dialog med ungdomar utreda hur 
lokstallsområdet kan utvecklas ytterligare utifrån de behov och önskemål som finns. Ett uppdrag ges också 
att som försöksverksamhet starta en fritidsgård i Valla i anslutning till skolan. Lyckliga gatornas samarbete
med föreningslivet kommer utvecklas och förhoppningen är att också kunna återuppta arbetet med 
vardags- och gatufester som bidrar till ökad trygghet och gemenskap i bostadsområden. Katrineholms 
kommun är också en av sex utvalda kommuner som deltar i organisationen Generation Peps pilotprojekt 
Pep Kommun. Projektet syftar till att belysa kommuners roll och möjliga påverkan på barn och ungas hälsa.

En viktig del i kommunens stöd till idrotts- och föreningslivet är att tillhandahålla funktionella anläggningar. 
En rad projekt för utveckling av kommunens idrotts- och fritidsanläggningar genomförs nästa år, bland 
annat nytt golv och läktare i Nyhemshallen, ny vägbelysning vid Stalls Backe och nytt allvädersunderlag på 
utomhustennisbanorna vid Tennishallen. 

Pandemin har påverkat förutsättningarna för sociala aktiviteter riktade till brukare inom vård och omsorg. 
Större evenemang har fått ställas in och andra former av aktiviteter med mer individuell inriktning har 
utvecklats. Arbetet med att ytterligare förbättra innehållet i verksamhetens sociala aktiviteter och anpassa 
dessa utifrån brukarnas önskemål kommer fortsätta under 2022. I detta arbete är medarbetarnas 
engagemang och kreativitet av avgörande betydelse. Fokus kommer också ligga på att återuppta och stärka 
samverkan mellan vård- och omsorgsnämndens och kulturnämndens verksamheter. Arbetet ligger i linje 
med kommunplanens prioritering att kommunen ska underlätta för alla invånare att ta del av kultur-
utbudet "oavsett om man är gammal, ung eller har en funktionsnedsättning".  
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Resultatmål Prioriteringar 2022

Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- 
och fritidslivet 

KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VON

 Fortsatt satsning på offentlig konst och konstnärlig utsmyckning av 
verksamhetslokaler 

Tillgängliggöra den offentliga konsten ytterligare genom 
målgruppsanpassade visningar och aktiviteter 

 Utveckla digitala kulturvandringar i samverkan med föreningslivet 

 Fortsatt utveckling av sociala aktiviteter för brukare inom vård och omsorg, 
bland annat genom fler digitala möjligheter 

 Fortsätta utveckla samarbetet mellan grundskolan, Kulturskolan och 
externa aktörer 

 Utveckling av stödet till föreningslivet 

 Ökad samverkan mellan Lyckliga gatorna och föreningslivet för att få fler 
barn och unga att upptäcka och aktivera sig i föreningslivet 

 Underhåll och utveckling av idrotts- och fritidsanläggningar 

 Nytt golv och läktare Nyhemshallen 

 Satsning på interaktiv bowling 

 Aktivitetsplan/multiarena vid nya skolan på Norr 

 Aktivitetspark på Norr 

 Utredning fortsatt utveckling av simhallen 

 Utredning fortsatt utveckling av lokstallsområdet 

 Fortsatt utveckling av kommunens vandringsleder

Kultur, idrott och fritid för barn och 
unga ska prioriteras 

KS, BIN, KULN, STN, VON 

 Fortsatta aktiviteter utifrån kulturstrategin för barn och unga med fokus på 
kultur för, med och av barn och unga  

 Utökad satsning på kulturnämndens ungdomsverksamhet 

 Fortsatta vardags- och lovaktiviteter för barn i grundskoleåldern inom 
Lyckliga gatorna 

 Arbeta med folkhälsa och ungas rörelse inom ramen för projektet Pep 
Kommun 

 Prioritering av barn- och ungdomsverksamhet vid föreningsstöd, till 
exempel bidrag och verksamhetsstöd 

Jämställda kultur- och 
fritidsverksamheter 

KS, BIN, KULN, STN, VON 

 Arbete utifrån kommunens handlingsplan för jämställdhet enligt CEMR

 Aktivt söka upp och locka underrepresenterade grupper till olika typer av 
aktiviteter, exempelvis dans och teknik 

 Utveckla föreningsstödet utifrån föreningshandboken 

Hållbar miljö 
Katrineholms kommun har fyra fokusområden i sitt miljöarbete: minskad klimatpåverkan, rena sjöar och 
vattendrag, biologisk mångfald samt god bebyggd miljö. Det lokala miljöarbetet med utgångspunkt i de 
globala målen i Agenda 2030 skapar förutsättningar för en hållbar utveckling i kommunen. Förstärkta 
kommunikationsinsatser och dialog till och med kommuninvånarna gällande miljö och hållbarhet är 
viktiga hörnstenar för att nå framgång och kommer prioriteras under nästa år.  

Kommunens arbete för minskad klimatpåverkan fortsätter på bred front. Andelen miljöfordon bland 
kommunens personbilar kommer ökas ytterligare. Även digitaliseringen bidrar till att minska kommunens 
klimatpåverkan, liksom olika åtgärder för ökat återbruk och energieffektivisering. Fortsatta satsningar 
görs också på att förbättra förutsättningarna för gång- och cykeltrafik och på kollektivtrafiken.  

Nästa år färdigställs kommunens klimatanpassningsplan. En del i arbetet med klimatanpassning är att 
hantera dagvatten och minska risken för översvämningar. Det kan bland annat ske genom anlagda 
våtmarker, som även minskar utsläppen av näringsämnen till sjöar och vattendrag. Nästa år fortsätter 
arbetet med de planerade våtmarkerna vid Djulö, Lasstorpsdiket och Mejeridiket i samarbete med 
näringsliv och Sörmland vatten. Ett gemensamt arbete pågår även med Flens och Vingåkers kommuner 
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kring ny avfallsplan. Kommunens arbete mot nedskräpning fortsätter med fokus på samverkan, nudging 
och välriktade kommunikationsinsatser. 

Ett fortsatt arbete sker även utifrån målet att främja biologisk mångfald genom aktiva åtgärder och 
naturskydd. Naturkartan är en viktig del i marknadsföringen av kommunens naturområden och fortsätter 
utvecklas i samverkan med +Katrineholm. Utifrån kommunens skogsbruksplan pågår arbete för att skapa 
tätortsnära naturområden i kransorterna. Möjligheter undersöks också att bilda ett naturreservat med 
fokus på friluftsliv i det välbesökta friluftsområdet vid Forssjö. Under 2022 fortsätter även arbetet med att 
bekämpa och förhindra spridning av barkborreangrepp i kommunens skogar.  
 

Resultatmål Prioriteringar 2022 

Ökad andel miljöfordon i 
kommunens verksamheter 

STN, KFAB, KIAB 

 Ytterligare öka andelen miljöfordon bland kommunens personbilar samt 
utreda nya målnivåer utifrån uppdrag och utbud på fordonsmarknaden 

 Implementera kommunens nya rese- och fordonspolicy med tillhörande 
riktlinjer 

Ökad energieffektivitet i 
kommunens lokaler 

KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, 
VON, KFAB, KIAB 

 Åtgärder för energieffektivisering sker i samband med underhåll och 
nybyggnation 

 Fortsatta energieffektiviseringar på Backavallen med åtgärder kopplade till 
arbetssätt och beteende 

Ökad solelproduktion 

KS, BMN, KFAB, KIAB 

 Kommunikation och kunskapsspridning med och till kommuninvånarna 

 KFAB ser löpande över möjligheten till ytterligare solelproduktion

Minskade utsläpp av näringsämnen 
och föroreningar till sjöar och 
vattendrag 

KS, BMN, STN, KVAAB 

 Kommunikation och kunskapsspridning med och till kommuninvånarna  

 Förstudie Djulö våtmark samt projektering av omledning av dagvatten från 
Lövåsenområdet och Logistikcentrum  

 Fortsatt arbete med våtmarksytor vid Lasstorpsdiket och Mejeridiket 

 Skyfallskartering 

 Rening av Öljaren genom lågflödesmuddring 

 Utreda/genomföra vitfiskfiske för att komma tillrätta med övergödda sjöar 

 Inventering och kretsloppsanpassning av små avlopp 

 Tillsynsprojekt kring hästhållningens påverkan på sjöar och vattendrag 

 Byta ut gammal bevattningsteknik och utreda möjligheter att använda 
sjövatten i större omfattning 
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Resultatmål Prioriteringar 2022

Nedskräpningen ska minska 

KS, BIN, BMN, STN, KFAB, KIAB, 
KVAAB

 Fortsatt arbete för att minska nedskräpning genom skräpplockardagar, 
skräpmätningar, påverkanskampanjer med mera i samverkan med Städa 
Sverige, lokala idrottsföreningar och näringslivet

 Förskolorna arbetar aktivt med projekt hållbar framtid 

Biologisk mångfald ska främjas 
genom aktiva åtgärder och 
naturskydd 

KS, STN 

 Åtgärder utifrån kommunens kemikalieplan 

 Utifrån skogsbruksplanen skapa tätortsnära naturområden i kransorterna

 Fortsatt omställning av kommunal mark för att främja biologisk mångfald

 Bekämpning av invasiva arter 

Klimatsmartare måltider i 
kommunens måltidsverksamhet 

STN 

 Implementering av ett nytt kostdatasystem som gör det möjligt att följa 
klimatavtrycket för serverad mat samt matsvinn

 Utveckling av klimatsmarta recept med hjälp av det nya 
kostdataprogrammet  

 Minska användningen av engångsmaterial, framförallt plast 

Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation 
Katrineholms kommun har utsett 2022 till ett hälsoår. Hälsoåret 2022 är en folkhälsosatsning som riktas 
både till allmänheten och kommunens medarbetare. Syftet är att öka den fysiska, psykiska och sociala
hälsan i alla åldrar genom att uppmuntra och satsa på hälsofrämjande och förebyggande aktiviteter. 
Målet är också att minska sjukfrånvaron bland kommunens medarbetare och öka gemenskapen och 
medarbetarengagemanget. Satsningar görs även på en höjning av friskvårdsbidraget för kommunens 
medarbetare till 2 000 kr per år och på kommungemensamma personalsociala aktiviteter, som inte 
kunnat genomföras de senaste åren på grund av pandemin. 

Under 2022 kommer kommunens övergripande kompetensförsörjningsplan att revideras. Kommunen
kommer under det närmaste årtiondet stå inför påtagliga utmaningar med att möta den åldrande 
befolkningens behov av vård och omsorg, samtidigt som konkurrensen om arbetskraften hårdnar. 
Förutom att rekryteringar behövs för att volymerna ökar inom framför allt vård och omsorg, behöver 
också nya medarbetare ersätta dem som går i pension. För att möta utmaningarna kommer kommunen 
arbeta för att öka sysselsättningsgraden och förlänga arbetslivet. Kompetenshöjande och arbetsförbe-
redande insatser är andra viktiga åtgärder för att säkra kompetensförsörjningen framöver.  

Flera pågående satsningar på kompetensutveckling för kommunens medarbetare fortsätter nästa år, 
bland annat inom förskola och äldreomsorg. Samarbetet med universitet och högskolor fortsätter stärkas 
för att öka möjligheterna till vidareutbildning på hemmaplan. Kommunen har också börjat använda sig av 
Yrkesresan, ett koncept för introduktion och kompetensutveckling inom socialtjänstens område som 
tagits fram av SKR. Första yrkesresan vänder sig till medarbetare inom social barn- och ungdomsvård.
Fram till 2027 planeras även lanseringar av kunskapsunderlag och utbildningar inom funktionshinder-
området, äldreomsorgen samt missbruks- och beroendevården. 

Snabba omställningar, digitalisering, nya arbetssätt och ökat samarbete har i hög grad kännetecknat
arbetet under pandemin. I planeringsdirektivet gavs därför nämnderna i uppdrag att ta tillvara och 
utveckla de nya effektivare arbetssätt som utvecklats. Syftet är att dra nytta av de erfarenheter, positiva 
möjligheter och förändringar som skapats, ett arbete som kan bidra till en organisation som både blir 
mer effektiv och mer attraktiv som arbetsgivare. 

Digitaliseringsarbetet fortsätter att genomsyra hela den kommunala verksamheten och bidrar både till att 
öka tillgängligheten för kommunens invånare och till effektivisering. Arbete har inletts för att under 
kommande år utveckla kommunens gemensamma IT-stöd för styrning, ledning och uppföljning. Inom 
flera förvaltningar pågår även upphandlingar av verksamhetssystem. Upphandling pågår också av en ny 
telefonväxel med ambitionen att få en modern, flexibel och enkel lösning som kan förändras efter 
verksamhetens utveckling och behov. Kommunens budgetarbete och resursfördelningsmodell kommer 
att ses över och utvecklas genom deltagande i ett projekt som drivs av SKR. Även upphandlingsprocessen 
kommer att ses över då kommunen tar allt fler timmar i anspråk av Telge inköp och kostnaden för 
upphandlingar ökar. 
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Resultatmål Prioriteringar 2021

Säkrad kompetensförsörjning 

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

 Arbete och aktiviteter utifrån det personalpolitiska programmet och 
förvaltningarnas kompetensförsörjningsplaner

Revidering av kommunens övergripande kompetensförsörjningsplan

 Inventering och dokumentation av kompetenser

 Katrineholmsakademin  samordning av kommunens övergripande 
utbildningsinsatser, med koppling till individuell kompetensförsörjningsplan

 Samarbete med högskolor och universitet kring bland annat VFU 
(verksamhetsförlagd utbildning) och uppdragsutbildning 

Ökat medarbetarengagemang 

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

 Arbeta med implementering och tillämpning av det personalpolitiska 
programmet, i alla led, chefer och medarbetare 

 Stärkt arbetsmiljöarbete, bland annat med utgångspunkt från 
medarbetarundersökningen 

 Genomföra medarbetarskapsdialoger på kommunens arbetsplatser.

 Arbeta med idédriven innovation 
Förbättrad hälsa för kommunens 
medarbetare 

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

 Hälsoåret 2022, en kommunövergripande satsnings för att vidareutveckla 
det hälsofrämjande arbetet 

 Höjt friskvårdsbidrag för kommunens medarbetare till 2 000 kr per år

 Satsning på kommungemensamma personalsociala aktiviteter 

 Utveckling av tidiga insatser för att förebygga och korta sjukskrivningar

 Regelbunden och systematisk uppföljning av personalfrågor där sjuktal och 
rehabilitering ingår 

 Pilotprojekt inom förskolan med målet att nå hög frisknärvaro och 
arbetsglädje 

Kommunens tillgänglighet för 
invånarna ska öka 

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

 Uppdrag att öka kommunens tillgänglighet för invånarna både fysiskt och 
digitalt genom fortsatt utveckling av Kontaktcenter

 Fortsatt arbete kring tillgänglighet, service och bemötande 

 Fortsatt satsning på digitalisering och utveckling av e-tjänster 
Ökad digital delaktighet 

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

 Kartlägga digitalt utanförskap genom SKR-projektet Digital Mognad

 Fortsatt verksamhetsutveckling genom digitalisering och e-tjänster 

Ökad effektivitet genom nya 
samverkansformer internt och 
externt 

KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, 
VIAN, VON, KFAB, KIAB, KVAAB, VSR 

 Se över möjligheter till samordning av förvaltningarnas administrativa 
funktioner, exempelvis registrering och ärendehantering 

 Ökad samverkan inom och mellan förvaltningar 

 Ökad samverkan med andra kommuner, regionen och andra myndigheter 

Resultatet ska uppgå till minst en 
procent av skatteintäkterna 

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

 För att möta framtida och oförutsedda utmaningar budgeteras ett resultat 
på drygt två procent 

 Aktivt arbete på alla förvaltningar med uppföljning och månadsbokslut

 Utveckling av IT-stödet för styrning, ledning och uppföljning 

 Översyn av budgetprocessen och resursfördelningsmodellen 
Nettodriftskostnaderna ska inte öka 
snabbare än skatteintäkterna 

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

 Aktivt arbete på alla förvaltningar med uppföljning och månadsbokslut

 Kontinuerligt arbete med effektiviseringar och åtgärder för ökad 
kostnadskontroll 

Avskrivningar ska under 
mandatperioden inte överstiga tre 
procent av driftbudgeten 

KS 

 Planering och prioritering av investeringar utifrån behov på längre sikt 
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Särskilda uppdrag 
Uppdrag till vård- och omsorgsnämnden, bildningsnämnden och socialnämnden att gemensamt 
utveckla alternativa lösningar för barn med omfattande särskilda behov. Syftet är att undersöka hur 
det går att tillgodose behoven genom alternativa lösningar till externa placeringar. Vård- och omsorgs-
förvaltningen ansvarar för att samordna utredningsarbetet. Uppdraget ska återrapporteras senast i 
september 2022 inför beredningen av övergripande plan med budget 2023-2025.

Uppdrag till kommunstyrelsen att utreda fortsatt utveckling av lokstallsområdet. Syftet är att ta fram 
ett prioriteringsunderlag som beskriver hur fastigheter och utemiljöer vid Lokstallet kan utvecklas ytterligare 
utifrån de behov och önskemål som finns. Fastighetschefen ansvarar för arbetet, som ska ske i samverkan 
med berörda förvaltningar och KFAB samt i dialog med ungdomar och andra berörda grupper. Uppdraget ska 
återrapporteras senast i september 2022 inför beredningen av övergripande plan med budget 2023-2025.

Uppdrag till kommunstyrelsen att utreda fortsatt utveckling av simhallen. Syftet är att ta fram  
ett prioriteringsunderlag som beskriver hur simhallen kan utvecklas ytterligare utifrån de behov och 
önskemål som finns. Fastighetschefen ansvarar för arbetet, som ska ske i samverkan med berörda 
förvaltningar och KFAB. Uppdraget ska återrapporteras senast i september 2022 inför beredningen av 
övergripande plan med budget 2023-2025. 

Uppdrag till kommunstyrelsen att utreda busstrafiken. Syftet är att beskriva behov av förändringar 
i busstrafiken i takt med att kommunen och staden växer. I uppdraget ingår även att överväga var ansvaret 
för skolskjutsar och särskild kollektivtrafik bör ligga. Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för 
utredningen, som ska ske i samverkan med bildningsförvaltningen och Region Sörmland. Uppdraget ska 
återrapporteras senast i september 2022 inför beredningen av övergripande plan med budget 2023-2025.

Uppdrag till bildningsnämnden att som försöksverksamhet starta en fritidsgård i Valla. 
Verksamheten ska bedrivas i anslutning till skolan och ske i samverkan med kulturförvaltningen. Uppdraget 
ska återrapporteras senast i september 2022 inför beredningen av övergripande plan med budget 2023-2025.

Uppdrag till kommunstyrelsen att öka kommunens tillgänglighet genom fortsatt utveckling av 
Kontaktcenter. Syftet är att öka tillgängligheten för invånarna både fysiskt och digitalt. I uppdraget ingår 
även att se över kommunens synpunktshantering. Kommunledningsförvaltningen ansvarar för arbetet, 
som ska ske i samverkan med berörda förvaltningar. Uppdraget ska återrapporteras inom ramen för 
kommunens delårsrapport och årsredovisning. 

Uppdrag till kommunstyrelsen att följa upp språktester vid rekrytering. Under 2021 infördes 
språktester vid rekrytering till äldreomsorg, LSS, förskola och fritidsverksamhet. I uppdraget ingår att 
säkerställa att syftet med språktesterna uppfylls och att rätt insatser erbjuds till dem som inte klarar 
testerna. Kommunledningsförvaltningen ansvarar för utvärderingen, som ska ske i samverkan med 
berörda förvaltningar. Uppdraget ska återrapporteras senast i september 2022 inför beredningen av 
övergripande plan med budget 2023-2025. 

Uppdrag till kommunstyrelsen att utreda effektivt nyttjande av skollokaler. I planeringsdirektivet 
gavs ett uppdrag att utreda och föreslå hur Östra skolan, Västra skolan och Södra skolan bör hanteras när 
nya Järvenskolan och nya skolan på Norr står klara. Nu ges ett nytt uppdrag som ersätter det tidigare 
uppdraget. I uppdraget ingår att se över såväl tomställda som andra skollokaler för att uppnå en effektiv 
lokalresursanvändning. I uppdraget ingår även att vid behov föreslå omflyttning av kommunala verksam-
heter för att nå en effektivare lokalresursanvändning. Syftet är också att utifrån ett helhetsperspektiv 
analysera vad som är den mest fördelaktiga lösningen för tomställda fastigheter, exempelvis anpassning 
för annan verksamhet (kommunal eller extern), ombyggnation till bostäder, etc. Fastighetschefen ansvarar 
för arbetet, som ska ske i samverkan med berörda förvaltningar och KFAB. Uppdraget ska återrapporteras 
senast i september 2022 inför beredningen av övergripande plan med budget 2023-2025. 

Förlängt uppdrag till service- och tekniknämnden, bildningsnämnden och vård- och omsorgs-
nämnden att effektivisera kostverksamheten. I uppdraget som gavs i I övergripande plan med budget 
2021-2023 ingår att se över strukturen för tillagnings- och mottagningskök samt att beakta att ett 
produktionskök och en restaurang för allmänheten ska öppnas vid Dufvegården. Uppdraget förlängs och ska 
återrapporteras senast i september 2022 inför beredningen av övergripande plan med budget 2023-2025.
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Räkenskaper 
Övergripande driftbudget 2022 med plan 2023-2024 
Belopp i tkr Budget Budget Plan Plan  
Nämnd/benämning 2021 2022 2023 2024 

Övergripande politisk ledning -11 656 -13 013 -12 403 -12 403 
Bildningsnämnden -900 720 -915 022 -909 312 -909 394 
Kommunstyrelsen  -196 774 -218 608 -206 098 -207 178 

varav kommuncentrala -14 936 -17 429 -12 629 -12 629 
varav kommunledningsförvaltningen  -110 388 -106 210 -104 710 -104 710 
varav samhällsbyggnadsförvaltningen -68 450 -83 829 -83 759 -84 839 
varav kommunstyrelsens medel till förfogande -3 000 -5 000 -5 000 -5 000 
varav reserv egen försörjning  -6 140 0 0 

Kulturnämnden -43 205 -44 740 -44 240 -44 240 
Bygg- och miljönämnden -669 -676 -676 -676 
Service- och tekniknämnden -120 294 -131 962 -130 987 -130 987 
Socialnämnden -191 735 -193 431 -183 431 -183 431 
Viadidaktnämnden  -63 896 -62 037 -62 037 -62 037 
Vård- och omsorgsnämnden -786 613 -822 818 -833 929 -847 553 
Räddningstjänsten VSR -32 010 -33 041 -33 041 -33 041 
Kompensation för ökade löner 0 0 0 -32 800 
Ökade kapitalkostnader nämnder 0 0 -1 923 462 
Summa nämnder -2 347 572 -2 435 349 -2 418 078 -2 463 279 

Ökade kostnader lokaler -10 867 -35 819 -66 632 -77 530 
KFAB, från eget kapital  5 000 0 0 0 
Löneuppräkning 0 0 -32 800 -33 489 
Drifteffekt av föreslagna investeringar 0 0 -269 522 
Drifteffekt av föreslagna exploateringar 0 3 280 7 350 9 080 
PO-påslag och semesterlöneskuld 106 876 107 640 109 890 112 187 
Pensioner -136 561 -123 584 -129 486 -137 239 
Intäkter Viadidakt-Vingåker  13 485 13 259 13 259 13 259 
Kapitalkostnadsintäkter  98 077 103 801 106 747 105 365 
Kapitalkostnader exploatering 0 -5 673 -6 695 -7 699 
Avskrivningar  -83 371 -91 519 -93 898 -92 451 
Skatteintäkter 1 510 404 1 624 226 1 677 661 1 730 227 
Kommunalekonomisk utjämning och generella 
statsbidrag 787 374 786 444 773 269 788 741 
Kommunal fastighetsavgift 71 905 71 963 71 963 71 963 
Finansiering, utdelningar m.m. 21 309 24 528 25 688 25 688 
Riktade statsbidrag äldreomsorgssatsning 15 449 15 449 15 449 15 449 
Summa finansiering 2 399 081 2 493 996 2 471 495 2 524 074 

TOTALT  51 509 58 646 53 416 60 795 
Budgeterat resultat i % av skatter och utjämning 2,17% 2,36% 2,12% 2,35% 

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 23 697 24 826 25 229 25 909 
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Resultaträkning

Utfall Budget* Budget Plan Plan
Belopp i tkr 2020 2021 2022 2023 2024

Verksamhetens intäkter 556 096 517 522 546 732 559 428 567 843 

Verksamhetens kostnader  -2 712 420 -2 773 634 -2 896 228 -2 952 034 -3 022 557 

Avskrivningar -80 515 -83 371 -91 519 -93 898 -92 451 

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -2 236 839 -2 354 933 -2 441 015 -2 486 504 -2 547 164 

Skatteintäkter 1 488 597 1 510 404 1 624 226 1 677 661 1 730 227 

Generella statsbidrag och utjämning 836 525 859 279 858 407 845 232 860 704 

VERKSAMHETENS RESULTAT 88 283 30 199 41 618 36 388 43 767 

Finansiella intäkter 7 902 16 593 19 812 19 812 19 812 

Finansiella kostnader -6 225 -2 784 -2 784 -2 784 -2 784 

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 89 960 51 509 58 646 53 416 60 795 

Extraordinära intäkter/kostnader 0 0 0 0 0 

ÅRETS RESULTAT 89 960 51 509 58 646 53 416 60 795 

          

MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 23 251 23 697 24 826 25 229 25 909 
* Budget 2021 justerad pga redovisningsprinciper för posterna Generella statsbidrag och utjämning (-15,4 mnkr), Finansiella intäkter 
(-7,5 mnkr) samt Verksamhetens intäkter (+22,9 mnkr) 

Balansräkning 
Utfall Budget Budget Plan Plan 

Belopp i tkr 2020 2021 2022 2023 2024 

TILLGÅNGAR    

Anläggningstillgångar    
Materiella anläggningstillgångar 1 031 551 1 158 315 1 181 473 1 179 832 1 165 081 
Finansiella anläggningstillgångar 106 035 81 921 102 200 100 756 99 312 
Summa anläggningstillgångar 1 137 586 1 240 236 1 283 673 1 280 588 1 264 393 

Omsättningstillgångar 590 796 249 646 260 845 260 845 260 845 

SUMMA TILLGÅNGAR 1 728 382 1 489 882 1 544 518 1 541 433 1 525 238 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER    

Eget kapital, därav årets resultat    
Eget kapital 852 381 794 952 846 461 905 107 958 524 
Årets resultat 89 960 51 509 58 646 53 416 60 795 
Resultatutjämningsreserv 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 
Summa eget kapital 959 341 863 461 922 107 975 524 1 036 319 

Avsättningar 248 008 236 966 244 165 256 075 269 124 

Skulder 521 032 389 455 378 246 309 834 219 796 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER 1 728 382 1 489 882 1 544 518 1 541 433 1 525 238 

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER    
Ansvarsförbindelser    

Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland 
skulderna eller avsättningarna 553 371 525 370 503 677 492 318 482 448 

Övriga ansvarsförbindelser 2 162 581 2 907 411 3 102 000 3 102 000 3 102 000 
Leasing och hyror 1 090 122 1 109 866 1 066 321 1 097 134 1 108 032 
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Kassaflödesanalys 
Utfall Budget Budget Plan Plan 

Belopp i tkr 2020 2021 2022 2023 2024

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN     
Årets resultat 89 960 51 509 58 646 53 416 60 795
Justering för av- och nedskrivningar 80 515 83 371 91 519 93 898 92 451 
Justering för gjorda avsättningar 29 339 -2 043 7 199 11 910 13 049 
Justering exploateringsposter mot tidigare år 45 759 0 0 0 0 
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital  245 573 132 837 157 364 159 225 166 294 
Ökning-/minskning+ kortfristiga fordringar -81 677 0 0 0 0 
Ökning-/minskning+ kortfristiga placeringar 309 0 0 0 0 
Ökning-/minskning+ förråd och varulager -28 403 0 0 0 0 
Ökning+/minskning- kortfristiga skulder 19 475 0 0 0 0 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 155 277 132 837 157 364 159 225 166 294 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN     
Investering- i immateriella anläggningstillgångar -167 0 0 0 0 
Investering- i materiella anläggningstillgångar -171 722 -130 879 -114 677 -92 257 -77 700 
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 1 282    
Investering- exploatering  -127 800 -67 650 -75 000 -67 500 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -170 607 -258 679 -182 327 -167 257 -145 200 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN     
Nyupptagna lån 12 719 0 0 0 0 
Minskning+ av långfristiga fordringar 4 300 0 0 0 0 
Bidrag statlig infrastruktur 1 784 0 0 0 0 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 18 803 0 0 0 0 

Årets kassaflöde 3 473 -125 842 -24 963 -8 032 21 094 
Likvida medel vid årets början 5 491 8 964 -116 879 -141 841 -149 873 
Summa likvida medel vid årets slut 8 964 -116 879 -141 841 -149 873 -128 779 
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Investeringsbudget 2022 med plan 2023-2024

Belopp i tkr Investeringskostnad Driftskonsekvenser 
Nämnd Benämning 2022 2023 2024 2022 2023 2024 

KS/KLF System för ledning, styrning och uppföljning  500     650   -650 

KS/KLF Årlig nätverksinvestering inklusive Wifi 2 000 2 000 2 000 100    

KS/KLF Digitaliseringsmedel 1 000          

 Summa kommunledningsförvaltningen 3 500 2 000 2 000 750 0 -650 

KS/FAST Gröna Kulle fasadrenovering  1 400        

KS/FAST Gamla Vattentornet invändig trappa     500      

KS/FAST Bie Brunnspark renovering av 1800-tals paviljong 250          

KS/FAST Mobilt reservkraftverk   1 000        

KS/FAST 
Oförutsedda mindre investeringsbehov 
(verksamhetsanpassningar/ myndighetskrav)    150 150      

 Summa kommunägda fastigheter 250 2 550 650 0 0 0 

KS/SBF Katrineholms Logistikcentrum 500 500 500      

KS/SBF Åtgärder enligt parkeringsstrategi 250 500 500      

KS/SBF Tillgänglighetsåtgärder   250 250      

KS/SBF Belysning 1 000 1 000 1 000 10 10 10 

KS/SBF Bievägen, Norra stadsdelen     5 000     15 

KS/SBF Gatuförbättringar 500 500 500      

KS/SBF Nya Stråket   5 000     90  

KS/SBF Trafiksäkerhetsåtgärder 500 1 000 1 000 10 10 10 

KS/SBF Ny park på Norr (Park 2030)   3 000 3 000     15 

KS/SBF Sveaparken 4 000          

KS/SBF Cirk plats Värmbolsvägen - Dalvägen     5 000      

KS/SBF Åtgärder enligt Hastighetsplanen   700 700      

KS/SBF Resecentrum     10 000     10 

KS/SBF Attraktiva parker 2 000 3 000 3 000 5 10 10 

KS/SBF Aktivitetspark norr 350          

KS/SBF 
Belysning cykelbana till Forssjö, 
belysningsåtgärder     3 000     28 

KS/SBF Cykelbana i Forssjö längs riksvägen   2 000     20  

KS/SBF Åtgärder enligt dagvattenstrategin 500 500 500 5 5 5 

KS/SBF Kollektivtrafikåtgärder 500 500 500 5 5 5 

KS/SBF Åtgärder enligt GC-plan 1 500 2 000 2 000 5 5 5 

KS/SBF Åtgärder enligt grönplan   1 000        

KS/SBF Attraktiva gångstråk   500 500   10 10 

KS/SBF Utveckling av Djulöområdet 4 000 500 500 5 5 5 

KS/SBF Duvestrand park och bad   2 500     5  

KS/SBF GC-bana Vingåkersvägen-Rönngatan   3 000     5  

 Summa samhällsbyggnadsförvaltningen 15 600 27 950 37 450 45 180 128 

 Investeringsram kommunstyrelsen 19 350 32 500 40 100 795 180 -522 

BIN Upprustning förskolan  1 000 1 000 1 000      

BIN Ny förskola Forssjö 600          

BIN Förskola 500 1 000 1 000      

BIN Idrottshall nya skolan på Norr 300     50    

BIN Idrottshall Skogsborg 400     50    
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Belopp i tkr Investeringskostnad Driftskonsekvenser 
Nämnd Benämning 2022 2023 2024 2022 2023 2024 

BIN Nya lokaler grundskola Forssjö   600        

BIN Nybyggnation Sandbäcken 2 000 770 130 50    

BIN Fordonsprogrammet - körgård 400          

BIN 
Upphandling nytt verksamhetssystem och 
elevregistreringssystem 3 000          

BIN 1-1 grundskola 4 900 5 100 7 300      

BIN Inventarier ny skola 7-9 20 000  7 000        

BIN Inventarier ny skola F-6 10 000          

BIN Övriga investeringar prioriteras av nämnden 3 000 4 480 2 820      

 Investeringsram bildningsnämnden 46 100 19 950 12 250 150 0 0 

KULN Belysning offentliga konstverk   100 100   5  

KULN Offentlig konst och konstinköp 600 800 800      

KULN Möbler och inventarier 900 600 600      

KULN Konstnärlig gestaltning högstadieskola Järven 2 350     5    

KULN Konstnärlig gestaltning F-6 skola Norr  1 650     5    

KULN Konstnärlig gestaltning ny förskola Forssjö 315     5    

KULN 
Konstnärlig gestaltning ny idrottshall 
Skogsborgsskolan 300     5    

 Investeringsram kulturnämnden 6 115 1 500 1 500 20 5 0 

STN Arbetsmiljöåtgärder 500 500 500      

STN Väginvesteringar 8 000 9 700 8 800      

STN Nyckelskåp med alkolås  200          

STN El och belysning 1 400 200 200 30    

STN Fordon och maskiner 5 000 6 900 4 000      

STN Friluftsbad, hundbad Djulö 50 50 50      

STN Investeringar måltidsverksamheten 2 000 2 350 2 200      

STN Anläggningar och fastigheter 5 000 2 350 350 50    

STN Skyltprogram Sportcentrum 300 300        

STN Bowling interaktiv bowling 490          

STN Lekplatser och parkutrustning 700     

STN Upprustning idrottshallar 300 300 300      

STN  Övriga investeringar för nämnden att prioritera 5 000 4 650 5 650      

 Investeringsram service- och tekniknämnden 28 940 27 300 22 050 80 0 0 

SOCN Verksamhetssystem 1 000 600        

SOCN Kvalitetsledningssystem 250          

SOCN Möbler till stödboendet Klivet 70          

SOCN Arbetsmiljö 300          

SOCN Möbler och inventarier 100          

 Investeringsram socialnämnden 1 720 600 0 0 0 0 

VIAN 
Bärbara datorer för platsbunden utlåning till 
elever, laddvagnar   504    84  

 Investeringsram viadidaktnämnden 0 504 0 0 84 0 

VON Inventarier i brukarmiljö 1 300 1 300 1 300      

VON Välfärdsteknik 400          

VON Möbler 500 500 500      

VON 
Nytt verksamhetssystem inklusive 
planeringssystem för hemtjänst med nyckelfritt 3 270          
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Belopp i tkr Investeringskostnad Driftskonsekvenser 
Nämnd Benämning 2022 2023 2024 2022 2023 2024 

VON Renoveringsbehov LSS-bostad Jägaregatan 500          

VON Inventarier Säbo, Strandgården 5 782          

VON Ny gruppbostad LSS, Strandgården 700          

VON Inventarier Säbo, Furuliden   5 137        

VON Inventarier Säbo, Norrgläntan   1 483        

VON Inventarier Säbo, Pantern   1 483        

 Investeringsram vård- och omsorgsnämnden 12 452 9 903 1 800 0 0 0 

 SUMMA TOTAL INVESTERINGSRAM 114 677 92 257 77 700 1 045 269 -522 

Exploateringsbudget 2022 med plan 2023-2024 
Belopp i tkr Investeringskostnad Driftskonsekvenser
Nämnd Benämning 2022 2023 2024 2022 2023 2024

KS/SBF Havsörnen 1 500         

KS/SBF Luvsjön 4   10 000 10 000 350 -4 350 -2 000 

KS/SBF Djulö Backar 1 500         

KS/SBF Abborren 1 000     1 000 -500 -200 

KS/SBF Djulökvarnsvägen 750         

KS/SBF Kerstinboda 2 000 3 000 6 000 500 -1 500  

KS/SBF Logistikcentrum       300 1 700 3 000 

KS/SBF Strängstorp   1 000 4 000 100 200 -300 

KS/SBF Ragnars Gärde       4 000 1 000  

KS/SBF Bäverstigen        -2 500  

KS/SBF Lövåsen-Finntorp 14 000 12 000   -9 700 -4 300  

KS/SBF Klubbetorp Björkvik       300 200 -500 

KS/SBF Plogen 4:1, Förskola       100 100 -200 

KS/SBF Backa förskola   3 000   -1 000    

KS/SBF Norra stadsdelen 3 000   1 000 500 -250 -250 

KS/SBF Lövåsen Uppsala 10 000 10 000   300 2 200 1 500 

KS/SBF Duvestrand   1 000 2 000 200 -200 20 

KS/SBF Pionen 400         

KS/SBF Life IP Rich Waters (Öljaren)       700    

KS/SBF Riksväg 56, Strängstorp/Bie     2 500     

KS/SBF Centrum Väst       200 -200  

KS/SBF Dagvatten, dammar mm 500 2 000   500 -250 -250 

KS/SBF Svartbäcksvägen       200 -200  

KS/SBF Vasavägen/Backavallen       500 -500  

KS/SBF Åsporten     2 000 500   -500 

KS/SBF Bergsgatan     1 000 500 1 000 -1 500 

KS/SBF Norra stadsdelen väst       200 100 -500 

KS/SBF Djulö 1:176 G:a kanotcenter       200 -200  

KS/SBF Trolldalen Etapp 2     5 000 500 -500 -3 400 

KS/SBF Sandbäcken 3:1 Stortorget   1 000   -5 950 -200  

KS/SBF Fastighetsförvärv (Mark, ej byggnader) 30 000 30 000 30 000     

KS/SBF Värmbol 1:61     2 000 1 000 2 000 -4 000 

KS/SBF Ragnars Gärde nytt område Björnsundet       200 -200  
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Belopp i tkr Investeringskostnad Driftskonsekvenser
Nämnd Benämning 2022 2023 2024 2022 2023 2024

KS/SBF Sköldinge Kanntorp       -200    

KS/SBF Näringslivsbefrämjande åtgärder       500    

KS/SBF Oförutsedda exploateringar 2 000 2 000 2 000 200    

KS/SBF 
Sothönan 19 iordningsställande av uppställning 
lastbil 1 000     20    

KS/SBF Drifteffekt STF, ej utförda projekt 2021       -233    

KS/SBF Drifteffekt STF, planerade projekt 2022       300    

 Exploateringsram kommunstyrelsen 67 650 75 000 67 500 -3 213 -7 350 -9 080 

 SUMMA TOTAL EXPLOATERINGSRAM 67 650 75 000 67 500 -3 213 -7 350 -9 080 
 

Budget för fastighetsinvesteringar 2022 med plan 2023-2024
Belopp i tkr Investeringsutgift Hyresåtagande 
Nämnd Benämning 2022 2023 2024 2022 2023 2024

KFAB Fettavskiljare   500 500  18 35 

KFAB 
Återvinningsstationer för kommunens 
verksamheter   400 400  14 28 

KFAB Larm verksamhetslokaler  2 000 2 000 2 000 180 160 160 

KFAB Ventilationskrav OVK samt brandskydd 1 500 1 500 1 500 53 105 105 

KFAB Safirenhuset ventilation 22 000     670 770  

KFAB Aktivitetsplan Norr 1 000     80 40  

KFAB Fastighetsbevarande åtgärder i div 200 8 000 15 550 10 900 223 746 838 

KFAB Projekteringspott 1 000 1 000   115 230 115 

KFAB Miljö- och energibesparande åtgärder 1 000 1 000 1 000    

KFAB Kameraövervakning skolor och förskolor 1 000     115 35  

KFAB 
Oförutsedda mindre investeringsbehov 
(verksamhetsanpassningar/myndighetskrav) 10 500 500   1 208 1 265 58 

 Summa KFAB 48 000 22 450 16 300 2 643 3 383 1 339 

KS/KLF Musikens hus rullstolsramp till scenen 90     3 3 0 

 Summa kommunstyrelsen 90 0 0 3 3 0 

BIN Ventilation förskolor/skolor 1 500 1 500 1 500 53 105 105 

BIN Ventilation Tallås 10 000     350 250  

BIN Utemiljö förskolor/skolor 2 350     203 153  

BIN Ljudabsorbenter och akustik 650     42 42  

BIN 
Sammanställning av mindre ombyggnationer i 
förskolor/skolor 1 600     104 104  

BIN Ny högstadieskola Järven 230 500     9 322 9 322  

BIN Ny F-6 skola Norr 165 000     7 227 7 227  

BIN Ombyggnad av Tallåsskolan 25 000 13 000   3 692 -1 797 412 

BIN Ombyggnad av Kupolen   2 000 8 000  63 317 

BIN Skolutbyggnad övrigt 43 500     1 878 1 878  

BIN Optioner skolor 7 946     252 252  

BIN Ny förskola Forssjö 120 barn 33 000     1 295 1 295  

BIN 
Forssjö Fågelbo förskola, anpassning till 
skollokaler   300    10 10 

BIN Skogsborgsskolan, ny idrottshall 31 700     1 254 1 254  

BIN Sandbäcksskolan ombyggnad gamla skoldelar 1 500 3 500   898 -692 111 

BIN Ombyggnad av entréer på förskolor/skolor 800 1 600   52 156 104 
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Belopp i tkr Investeringsutgift Hyresåtagande 
Nämnd Benämning 2022 2023 2024 2022 2023 2024

BIN Duveholmsgymnasiet. Ombyggnad av huvudentré 200     10 10  

BIN 
Forssjö skola, om- och utbyggnad av befintliga 
entréer   3 000    105 105 

BIN Valla skola, ombyggnad Bonäspaviljongen 1 500 1 500   198 195 98 

BIN 
Lindengymnasiet ombyggnad vån 2-5, integration 
gymnasiesärskolan   18 000    2 870 -598 

BIN 
Anpassningar gymnasiesärskolan 
Duveholmsgymnasiet, ny entré och RWC    800    52 52 

 Summa bildningsnämnden 556 746 45 200 9 500 26 827 22 853 714 

KULN Lokstallsområdet   6 100 7 100  514 462 

 Summa kulturnämnden 0 6 100 7 100 0 514 462 

STN Om- och tillbyggnad av Igelkottens matsal   4 000   56 140 140 

STN Duveholmsgymnasiet, tillbyggnad av matsal 3 000 3 000   95 264 95 

STN Duveholmshallen, simhallen   23 500    888 744 

STN Nytt golv i Järvenhallen   1 500    73 73 

STN Utbyte av läktare i Nyhemshallen 800     39 39  

STN Tallåsaulan bygga loge  325     16 16  

STN Utbyte av nyckellås mot kodlås i uthyrningslokaler 200 200   10 19 10 

STN 
Köket Backa FSK, renoveras i samband med 
nybyggnationen     1 000   35 

STN Nytt golv Nyhemshallen 1 500     53 53  

STN 
Duveholmshallens norrentré mot gång- och 
cykelstråk 250     12 12  

 Summa service- och tekniknämnden 6 075 32 200 1 000 279 1 503 1 096 

VON Vallgården anpassningar 525 300   21 33 12 

VON Anpassning av Strandgården 12 000     680 680 -100 

VON Anpassning av Äldreboende Furuliden  30 000 80 000   8 300 -3 380 2 800 

VON Anpassning av Äldreboende Norrgläntan   10 000 26 000  1 130 612 

VON Anpassning av Äldreboende Pantern  12 000     470 470  

 Summa vård- och omsorgsnämnden 54 525 90 300 26 000 9 471 -1 067 3 324 

 SUMMA TOTAL INVESTERING 665 436 196 250 59 900 39 223 27 189 6 935 
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Bilagor
Bilaga 1: Organisationsöversikt
Den samlade kommunala verksamheten bedrivs dels genom kommunens nämnd- och förvaltnings-
organisation, dels genom två helägda bolag, Katrineholms Fastighets AB och Katrineholms Vatten och 
Avfall AB. Katrineholms Fastighets AB har ett helägt dotterbolag, Katrineholms Industri AB. Katrineholms 
Vatten och Avfall AB har ett delägt dotterbolag, Sörmlands Vatten och Avfall AB, med verksamhet i 
Katrineholms, Vingåkers och Flens kommuner. 

Delar av den kommunala verksamheten bedrivs i samverkan med andra kommuner i regionen genom 
gemensamma nämnder och kommunalförbund. Verksamhet bedrivs också genom flera samägda 
företag. En översiktlig bild av den kommunala verksamheten visas i organisationsschemat nedan. 

*Ägs genom koncernbolag. 
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Bilaga 2: Ekonomi- och upphandlingsavdelningens förteckning över 
genomförda ramjusteringar under beredningsprocessen 
Utgångspunkten är den beslutade ramen enligt övergripande plan med budget 2020-2022  
(KF 2019-12-16 §187). Aktuell ram 2021 visar nämndernas ramar inklusive tillfällig ramförstärkning. 
Totala medel 2021 visar aktuell ram 2021 inklusive tillfälliga medel som finansieras utanför ramarna 
(integrationsfonden). 

Övergripande politisk ledning 2021 -11 656
Tekniska justeringar  
Förtjänsttecken 2021 350
Politikerarvoden uppräkning 2022 -33
Allmänna val 2022 -1 300
Fördelning kapitalkostnader 1
Justeringar under den politiska beredningen  
Omkostnader i samband med nya ledamöter -120
Överförmyndare, delårseffekt ny organisation -230
Kompensation för generella pris- och kostnadsökningar -25
Aktuell ram 2022 -13 013

varav Kommunfullmäktige -4 793
varav Revision -1 322
varav Överförmyndaren -5 534
varav Valnämnden -1 365

  
Bildningsnämnden 2021 -900 720
Tekniska justeringar  
Resursfördelningsmodell 2022 5 082
Lönekompensation 2022 -14 108
Flytt lönekompensation STN-BIN -832
Politikerarvoden uppräkning 2022 -24
Nytt städentreprenadavtal 2021, justering STN-BIN -616
Nya lokaler 2021, fördelning -1 972
Fördelning hyresökning befintliga lokaler -1 704
Fördelning kapitalkostnader -4 489
Justeringar under den politiska beredningen  
Kompensation löneökning externa utförare -200
Kompensation för generella pris- och kostnadsökningar -730
Överföring ram idrottshallar BIF-STF 9 940
Teknisk justering investering -500
Fördelning driftkonsekvenser investering -150
Tillfällig ramförstärkning, trygghetsskapande åtgärder för barn och unga  -1 500
Tillfällig ramförstärkning, ökad måluppfyllelse och trygghet på högstadiet och gymnasiet -2 000
Tillfällig ramförstärkning, fritidsgård Valla -500
Aktuell ram 2022 -915 022
Avsatta medel från integrationsfonden 2022  
Volymförändringar inom bildningsnämndens verksamheter -5 000
Totala medel 2022 -920 022
  
Kommunstyrelsen 2021 -196 774
Tekniska justeringar  
Justering kollektivtrafik 500
Lönekompensation 2022 -1 842
Politikerarvoden uppräkning 2022 -107
Flytt budget skuldrådgivning från SOC-KLF -1160
Driftkonsekvens 2021, justering STN-SBF -500
Nämndsekreterare, justering SOC, STN-KS -565
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Fördelning hyresökning befintliga lokaler -84
Fördelning kapitalkostnader 1 199
Justeringar under den politiska beredningen  
Kollektivtrafik, satsning -500
Kompensation för generella pris- och kostnadsökningar -585
Kompensation lokalkostnader -1 000
Justering KS medel till förfogande -2 000
Teknisk justering investering -1 000
Fördelning driftkonsekvenser investering -750
Tillfällig ramförstärkning, reserverade medel för övergång till egen försörjning -3 000
Tillfällig ramförstärkning, medfinansiering yrkesvux 2022 -2 140
Tillfällig ramförstärkning, resurser för handledning för praktik eller åtgärdsanställning -1 000
Tillfällig ramförstärkning, kommungemensamma personalsociala aktiviteter -1 800
Tillfällig ramförstärkning, kommunövergripande satsning kompetensförsörjning -1 000
Tillfällig ramförstärkning, språktest vid rekrytering till äldreomsorg, LSS, förskola och 
fritidsverksamhet -500
Tillfällig ramförstärkning, ny översiktsplan, 2022-2024 -1 000
Tillfällig ramförstärkning, hälsoåret -3 000
Aktuell ram 2022 -218 609

varav Kommuncentrala -17 429
varav Kommunledningsförvaltning -106 210
varav Samhällsbyggnadsförvaltning -83 829
varav Kommunstyrelsens medel till förfogande -5 000
varav reserv egen försörjning och yrkesvux -6 140

  
Kulturnämnden 2021 -43 205
Tekniska justeringar  
Lönekompensation 2022 -368
Politikerarvoden uppräkning 2022 -6
Fördelning hyresökning befintliga lokaler -24
Fördelning kapitalkostnader 60
Justeringar under den politiska beredningen  
Ramförstärkning, ungdomsverksamheten -500
Kompensation minskad intäkt hyra -127
Kompensation för generella pris- och kostnadsökningar -50
Fördelning driftkonsekvenser investering -20
Tillfällig ramförstärkning, volymökning ungdomsverksamheten -500
Aktuell ram 2022 -44 740
  
Bygg- och miljönämnden 2021 -669
Tekniska justeringar  
Politikerarvoden uppräkning 2022 -7
Aktuell ram 2022, inkl miljöstrategiskt arbete -676
  
Service- och tekniknämnden 2021 -120 294
Tekniska justeringar  
Lönekompensation 2022 -2 154
Flytt lönekompensation STN-BIN 832
Flytt lönekompensation STN-VON 326
Politikerarvoden uppräkning 2022 -19
Nytt städentreprenadavtal 2021, justering STN-BIN 616
Justering hyra 2021 300
Driftkonsekvens 2021, justering STN-SBF 500
Nya lokaler 2021, fördelning -2 792
Nämndsekreterare, justering SOC, STN-KS 113
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Fördelning hyresökning befintliga lokaler -692
Fördelning kapitalkostnader 5 478
Justeringar under den politiska beredningen  
Öppning Dufvegården kök och restaurang -975
Kompensation för generella pris- och kostnadsökningar -570
Överföring ram idrottshallar BIF-STF -9 940
Teknisk justering investering -1 200
Fördelning driftkonsekvenser exploatering -67
Fördelning driftkonsekvenser investering -125
Tillfällig ramförstärkning på grund av färre barn i förskolan -500
Tillfällig ramförstärkning sopsaltning -800
Aktuell ram 2022 -131 962
  
Socialnämnden 2021 -191 735
Tekniska justeringar  
Lönekompensation 2022 -1 591
Politikerarvoden uppräkning 2022 -21
Flytt budget skuldrådgivning från SOC-KLF 1 160
Nämndsekreterare, justering SOC, STN-KS 452
Fördelning hyresökning befintliga lokaler -66
Fördelning kapitalkostnader -355
Justeringar under den politiska beredningen  
Lönesatsning socialsekreterare -1 200
Kompensation för generella pris- och kostnadsökningar -75
Aktuell ram 2022 -193 431
Tillfällig ramförstärkning 2020-2022 om 10 mnkr ingår i ram ovan  
  
Viadidaktnämnden 2021 -63 896
Tekniska justeringar  
Justering tillfällig ramförstärkning, arbetsmarknadsåtgärder Katrineholm 3 000
Justering tillfällig ramförstärkning, arbetsmarknadsåtgärder Vingåker 600
Lönekompensation 2022 -967
Politikerarvoden uppräkning 2022 -6
Tillfällig ramförstärkning, arbetsmarknadsåtgärder Vingåker -600
Fördelning hyresökning befintliga lokaler -63
Fördelning kapitalkostnader -70
Justeringar under den politiska beredningen  
Kompensation för generella pris- och kostnadsökningar -35
Aktuell ram 2022 -62 037
Avsatta medel reserv egen försörjning och yrkesvux  
Tillfällig ramförstärkning, reserverade medel för övergång till egen försörjning -3 000
Tillfällig ramförstärkning, medfinansiering yrkesvux 2022 -2 140
Totala medel 2022 -67 177
Yrkesvux Vingåker -560
Totala medel 2022, inklusive yrkesvux Vingåker -67 737
  
Vård- och omsorgsnämnden 2021 -786 613
Tekniska justeringar  
Resursfördelningsmodell 2022 -6 041
Lönekompensation 2022 -10 673
Flytt lönekompensation STN-VON -326
Politikerarvoden uppräkning 2022 -25
Fördelning hyresökning befintliga lokaler -330
Fördelning kapitalkostnader -1 876
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Justeringar under den politiska beredningen
Personalförstärkning inom äldreomsorg och socialpsykiatrin -6 420
Förändrat arbetstidsmått för nattbemanning -3 200
Kompensation löneökning externa utförare -500
Ny gruppbostad LSS, Strandgården -5 015
Volymökning äldreomsorg -1 000
Kompensation för generella pris- och kostnadsökningar -600
Teknisk justering investering -200
Aktuell ram 2022 -822 818
  
Räddningstjänsten VSR -32 010
Tekniska justeringar  
Justering VSR -1 032
Aktuell ram 2022 -33 041
  
Ökade kapitalkostnader nämnder 0
  
FINANSIERING  
  
Ökade kostnader för lokaler -10 867
Justering ökade kostnader lokaler -24 952
Aktuellt budgeterat belopp 2022 -35 819
  
KFAB, från eget kapital  5 000
KFAB från eget kapital, bortjustering -5 000
Aktuellt budgeterat belopp 2022 0

   
Löneuppräkning 0
Löneuppräkning 2022 antagande om 2,1% -31 703
Löneuppräkning 2022, fördelning nämnd 31 703
Aktuellt budgeterat belopp 2022 0
  
Drifteffekt av föreslagna exploateringar 3 280
Aktuellt budgeterat belopp 2022 3 280
  
Personalomkostnadspålägg och semesterlöneskuld 106 876
Förändring PO och semesterlöneskuld 764
Aktuellt budgeterat belopp 2022 107 640
  
Pensioner -136 561
Effekt av uppdaterad prognos per 2021-08-31 12 977
Aktuellt budgeterat belopp 2022 -123 584
  
Intäkter Viadidakt Vingåker 13 485
Uppdatering av underlaget -226
Aktuellt budgeterat belopp 2022 13 259
  
Kapitalkostnadsintäkter 98 077
Uppdatering av underlaget 5 724
Aktuellt budgeterat belopp 2022 103 801
  
Kapitalkostnader exploatering 0
Uppdatering av underlaget -5 673
Aktuellt budgeterat belopp 2022 -5 673
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Avskrivningar -83 371
För att beräkna avskrivningar måste hänsyn tas till flera faktorer såsom:  

Tidigare års investeringar  
2021 års investeringar som ännu inte är genomförda/aktiverade  

Investeringar som skett under tidigare år som kommer att vara avskrivna under 2022-2024  
Planerade investeringar under 2022-2024 enligt nämndernas budgetunderlag  

Tekniska justeringar  
Justering enligt underlag -8 148
Aktuellt budgeterat belopp 2022 -91 519
  
Skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning, generella statsbidrag samt kommunal 
fastighetsavgift 2 369 683
Effekt av uppdaterad skatteprognos, baserad på SKR:s prognos i september 2021 och 34 900 
invånare  112 950
Aktuellt budgeterat belopp 2022 2 482 633
  
Finansiering, utdelningar mm 21 309

Denna post består av följande poster; ränteintäkter och räntekostnader, momsersättning för 
särskilda boenden, avkastningskrav KFAB, kostnader för aktivering av bidraget till Citybanan  
Tekniska justeringar  
Justering återsökning moms äldreboenden 2 200
Borgensavgift justering beslut 2021 2 179
Premie omställningsfonden -1 160
Aktuellt budgeterat belopp 2022 24 528
  
Statsbidrag för äldreomsorgssatsning 15 449
Aktuellt budgeterat belopp 2022 15 449

  

TOTALT 58 646
  
Mål för god ekonomisk hushållning 24 826
Enligt gällande mål för god ekonomisk hushållning i Katrineholms kommun ska resultatet uppgå 
till minst en procent av skatteintäkterna  
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Bilaga 3: Indikatorer för uppföljning av resultatmål 
Kommunplanen för 2019-2022 fastställdes av kommunfullmäktige i januari 2019. Resultatmålen i 
kommunplanen gäller under hela mandatperioden 2019-2022. I tabellen nedan anges vilka nämnder och 
bolag som arbetar mot respektive resultatmål samt vilka indikatorer som används för uppföljning av 
resultatmålen.  

Syftet med indikatorerna är att de ska användas som stöd vid den bedömning av måluppfyllelse för 
resultatmålen i kommunplanen som görs i samband med delårsrapporter och årsredovisningar. 
Indikatorerna ska vara relevanta, tydliga och underlätta jämförelser med andra kommuner. Indikatorerna 
ska också vara enkla att ta fram. I hög utsträckning baseras indikatorerna på statistik som kommunen 
ändå tar fram till följd av myndighetskrav eller annan uppföljning. Omkring en tredjedel av indikatorerna 
hämtas in automatiskt från Kolada (markeras med ljusröd bakgrund i tabellen). Kolada är en databas som 
ger möjlighet att jämföra och analysera cirka 5 000 nyckeltal för kommuners och regioners verksamheter. 
Kolada drivs av Rådet för främjande av kommunala analyser.  

Grundprincipen är att indikatorerna ska ligga fast under hela mandatperioden. En årlig översyn görs dock 
med avseende på exempelvis mätbarhet. Tillgången till statistik för uppföljning av kommunal verksamhet 
utvecklas ständigt. Indikatorerna ses över i samband med att nämnder och bolag lämnar underlag för 
övergripande plan med budget. 

Övergripande mål Resultatmål Indikatorer Källa Period 

Tillväxt, fler jobb & 
ökad egen försörjning 

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

Invånare, antal kvartal SCB Delår 

Invånare, antal per 1 nov SCB Årlig

Förändring antal invånare sedan föregående år 
(%) 

Kolada/SCB (per 31 dec) Årlig

Förbättrat företagsklimat 
KS, BMN, STN, KIAB 

Företagarnas sammanfattande omdöme om 
kommunen enligt Svenskt Näringsliv 

Svenskt Näringsliv Årlig

Företagarnas helhetsbedömning av servicen i 
myndighetsutövningen (NKI) 

Kolada/SKR Insikt Årlig

Kundnöjdhet avseende lokaler som KIAB 
tillhandahåller (NKI) 

KIAB  Vart tredje 
år (2019) 

Växande och breddat 
näringsliv 
KS 

Nyregistrerade företag, antal Bolagsverket Delår 

Nyregistrerade företag, antal per 1000 invånare Kolada/Bolagsverket Årlig

Fler unga entreprenörer 
KS, BIN, VIAN 

Elever som driver UF-företag (%) Ung Företagsamhet, BIF Årlig (läsår) 

Företagsamhet bland unga (%) Svenskt Näringsliv/UC AB  Årlig

Fler arbetstillfällen 
KS 

Förvärvsarbetande dagbefolkning Kolada/SCB Årlig

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

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

Kolada/SCB Årlig

Praktikanter i kommunala verksamheter, antal Viadidakt Delår 

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

Kolada/SCB Årlig

Arbetslöshet 16-64 år (%) Arbetsförmedlingens 
månadsstatistik

Delår 

Ökad övergång från 
försörjningsstöd till egen 
försörjning 
VIAN, SOCN 

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

Viadidakt  Delår 

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

Viadidakt  Delår 

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

Kolada/SOC Årlig

Hushåll med utbetalt försörjningsstöd, antal per 
månad 

SOC Delår 

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

SOC Delår 
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Minskade kostnader för 
utbetalt försörjningsstöd 
SOCN

Utbetalt försörjningsstöd totalt (mnkr)  SOC Delår 

Utbetalt försörjningsstöd per hushåll (kr) SOC Delår 

Attraktiva boende- & 
livsmiljöer 

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

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

SBF Årlig

Färdigställda bostäder i nybyggda småhus, antal SCB Delår 

Färdigställda bostäder i nybyggda 
flerbostadshus, antal 

SCB Delår 

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

SCB Årlig

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

Invånarnas bedömning av tryggheten i 
kommunen 

SCB 
medborgarundersökning 

Udda år 

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

Liv & Hälsa ung Vart tredje 
år (2020) 

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

Liv & Hälsa ung Vart tredje 
år (2020) 

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

Liv & Hälsa ung Vart tredje 
år (2020) 

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

Liv & Hälsa ung Vart tredje 
år (2020) 

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

STF Delår 

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

VSR Delår 

Personer som utbildats av räddnings-tjänsten 
kring olycksförebyggande och olycksavhjälpande 
åtgärder, antal 

VSR Delår 

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

VSR Delår 

Resandet med cykel och till 
fots ska öka 
KS, STN 

Gångtrafik Lövatunneln, antal passager STF (Infracontrol 
cykelbarometer) 

Delår 

Cykeltrafik Lövatunneln, antal passager STF (Infracontrol 
cykelbarometer) 

Delår 

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

SBF/Resvane-
undersökning 

Resandet med buss och 
tåg ska öka 
KS 

Resande med stadstrafiken (buss), antal Region Sörmland Delår 

Resande med landsbygdstrafiken (buss), antal Region Sörmland Delår 

Tågstopp vid Katrineholms Central, antal Samtrafiken Årlig

Tågstopp i rusningstid vid Katrineholm Central, 
antal 

Samtrafiken Årlig

Andel resor med kollektivtrafik inom 
Katrineholms stad (%) 

SBF/Resvane-
undersökning 

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

Asfaltsbeläggning, antal kvadratmeter STF (även volymmått) Delår 

Säkra GCM-passager i tätorten, andel (%) Trafikverket NVDB/SBF Årlig

Alla katrineholmare ska 
erbjudas fiberbaserat 
bredband senast 2020 
KS 

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

PTS Årlig

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

PTS Årlig

En stark & trygg skola 
för bättre kunskaper 

Trygg och utvecklande 
förskoleverksamhet 
BIN, KULN, STN 

Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, antal Kolada/Skolverket Årlig

Årsarbetare i förskolan med pedagogisk 
högskoleexamen, andel (%) 

Kolada/SCB och 
Skolverket 

Årlig

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

BIF Årlig

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

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

BIF Årlig

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

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

BIF Årlig

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

BIF Årlig

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

Kolada/Skolverket Årlig

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

Kolada/Skolverket Årlig

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

Kolada/Skolverket Årlig

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

BIF Årlig

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

Gymnasiefrekvens (%) Kolada/SCB och 
Skolverket 

Årlig

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

Kolada/Skolverket Årlig

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

Kolada/Skolverket Årlig

Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, 
kommunala skolor 

Kolada/Skolverket Årlig

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

Kolada/SCB Årlig

Ökad trygghet i skolan 
KS, BIN, STN, KFAB 

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

BIF Årlig

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

BIF Årlig

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

BIF Årlig

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

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

Liv & Hälsa ung Vart tredje 
år (2020) 

Elever i årskurs 6 som anger att de är nöjda med 
skolmaten, andel (%) 

BIF Årlig

Elever i årskurs 9 som anger att de är nöjda med 
skolmaten, andel (%) 

BIF Årlig

Elever i årskurs 9 som anger att de tycker att det 
är trivsamt i matsalen, andel (%) 

BIF Årlig

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

Liv & Hälsa ung Vart tredje 
år (2020) 

Fler studerande ska klara 
målen i kommunal 
vuxenutbildning 
VIAN 

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

Viadidakt Årlig

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

Viadidakt Årlig

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

Viadidakt Årlig

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

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

Kolada/SCB Årlig

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

Viadidakt (även 
volymmått) 

Delår 
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Trygg vård & omsorg Fler brukare inom vård och 
omsorg ska ha en positiv 
upplevelse kring 
bemötande, förtroende 
och trygghet
KS, VON, KFAB 

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

Kolada/Socialstyrelsen Årlig

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

Kolada/Socialstyrelsen Årlig

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

Kolada/VOF Årlig

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

Kolada/SKR Udda år 

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

Kolada/SKR Udda år 

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

Kolada/SKR Jämna år 

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

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

Kolada/VOF Årlig

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

Kolada/VOF Årlig

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

Kolada/Socialstyrelsen Årlig

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

Kolada/Socialstyrelsen Årlig

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

VOF Årlig

Måltiderna inom vård och 
omsorg ska utvecklas 
STN, VON 

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

Kolada/Socialstyrelsen Årlig

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

Kolada/Socialstyrelsen Årlig

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

Kolada/VOF Årlig

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

VOF Årlig

Äldre på vårdsboenden med bedömd risk för 
undernäring som har en planerad förebyggande 
åtgärd, andel (%) 

Senior alert/VOF Årlig

Stärkt patientsäkerhet 
inom vård och omsorg 
VON 

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

Kolada/Socialstyrelsen Årlig

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

SKL/VOF Årlig

Äldre på vårdboenden med bedömd risk för fall 
som har en planerad förebyggande åtgärd, andel 
(%) 

Senior alert/VOF Årlig

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

VOF Årlig

Ökad möjlighet till 
delaktighet och inflytande 
SOCN, VON 

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

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

Kolada/Socialstyrelsen Årlig

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

Kolada/Socialstyrelsen Årlig

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

Kolada/Socialstyrelsen Årlig

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

Kolada/SKR Udda år 

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

Kolada/SKR Udda år 

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

Kolada/SKR Jämna år 

Anhörigstödet ska 
utvecklas 
SOCN, VON 

Träffar för anhöriga som socialförvaltningens 
öppenvårdsavdelning erbjuder, antal 

SOC Delår 

Förebyggande och tidiga 
insatser för barn och unga 
ska prioriteras 
BIN, KULN, SOCN 

Informationsbesök av socialsekreterare på 
förskola och skola, antal 

SOC Årlig

Besök på Familjecentralens öppna förskola, antal BIF Delår 

Deltagare i föräldrastödsutbildningar, antal SOC Årlig

Deltagartillfällen Lyckliga Gatornas fritids- och 
lovverksamhet, antal 

KULF (även volymmått) Delår 

Utbildade ANDTS-coacher, antal KLF Årlig

Fler ska få en förbättrad 
situation efter kontakt 
med individ- och familje-
omsorgen 
SOCN 

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

SOC Delår 

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

SOC Årlig

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

Personer som deltar i öppna insatser gällande 
missbruksvård, antal 

SOC Delår 

Kommunens kostnader för 
placeringar ska minska 
BIN, SOCN, VON 

Bildningsnämndens totala kostnader för 
placeringar (mnkr) 

BIF Delår 

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

VOF Delår 

Socialnämndens totala kostnader för placeringar 
(mnkr) 

SOC Delår 

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

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

Kolada/Socialstyrelsen Årlig

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

Kolada/Socialstyrelsen Årlig

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

Liv & Hälsa ung Vart tredje 
år (2020) 

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

Liv & Hälsa ung Vart tredje 
år (2020) 

Invånare som röker dagligen, andel (%) Kolada/ 
Folkhälsomyndigheten, 
Liv & Hälsa vuxen

Vart fjärde 
år (2021) 

Försäljningsställen tobak som fått tillsynsbesök, 
andel (%) 

SBF, indikatorlabbet, 
andtuppföljning.se 

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

Liv & Hälsa ung Vart tredje 
år (2020) 

Invånare med riskabla alkoholvanor, andel (%) Kolada/ 
Folkhälsomyndigheten 
Liv & Hälsa vuxen

Vart fjärde 
år (2021) 

Serveringsställen alkohol som fått tillsynsbesök, 
andel (%) 

SOC, indikatorlabbet, 
andtuppföljning.se 

Årlig

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

Liv & Hälsa ung Vart tredje 
år (2020) 

Ett rikt kultur-, 
idrotts- & fritidsliv 

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

Deltagartillfällen Lyckliga Gatornas fritids- och 
lovverksamhet, antal 

KULF Delår 

Besök på Turbinen och Perrongen, Lokstallet, 
antal 

KULF (även volymmått) Delår 

Deltagartillfällen kulturförvaltningens 
programverksamhet, antal 

KULF Delår 

Aktiva låntagare Katrineholms bibliotek, antal KULF (KOHA) Delår 

Besök i Konsthallen, antal KULF (även volymmått) Delår 

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal per 
invånare 7-20 år 

Kolada/ 
Riksidrottsförbundet 

Årlig

Besök i simhallen, antal STF (även volymmått) Delår 

Besök i Duveholmshallen, antal STF (även volymmått) Delår 

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

KULF och STF Delår 

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

Andel deltagartillfällen för barn och unga (inkl 
lovverksamhet) som andel av totalt antal 
deltagartillfällen inom kulturförvaltningens 
programverksamhet (%) 

KULF Delår 

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

STF Delår 

Jämställda kultur-, idrotts- 
och fritidsverksamheter 
KS, BIN, KULN, STN, VON 

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

KULF Delår 

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

KULF Delår 

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

KULF Delår 

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

Riksidrottsförbundet/STF Årlig

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

Fossiloberoende fordon i 
kommunorganisationen, andel (%) 

Kolada/Miljöfordon 
Sverige 

Årlig

Kommunens förbrukning av fossilt bränsle, antal 
liter diesel och bensin  

STF Årlig

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

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

KFAB Årlig

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

KFAB Årlig

Ökad solelproduktion 
KS, BMN, KFAB, KIAB 

Installerad effekt för solcellsanläggningar i 
kommunen, (MW) 

SCB/Energimyndigheten Årlig

KFAB/KIAB:s totala solelproduktion, (MW) KFAB/KIAB Årlig

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

Fosforhalt i Näsnaren, (mikrogram/liter) Nyköpingsåns 
vattenvårdsförbund

Årlig

Hushåll vars bristfälliga avlopp åtgärdats, antal SBF Årlig
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Nedskräpningen ska 
minska 
KS, BIN, BMN, STN, KFAB, 
KIAB, KVAAB

Nedskräpning, (antal skräp/10 m2) Skräpmätning Udda år 

Nöjdhet besök vid återvinningscentral, andel (%) Kolada/Avfall Sverige Årlig

Nöjdhet tillgänglighet till återvinningscentral, 
andel (%) 

Kolada/Avfall Sverige Årlig

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

Areal reservat och biotopskydd, (ha)  SCB Årlig

Klimatsmartare måltider i 
kommunens måltids-
verksamhet STN 

Ekologiska livsmedel, andel (%) STF Delår 

Närproducerade livsmedel, andel (%) STF Delår 

Måltidssvinn, grund- och gymnasieskola, 
gram/ätande 

Kolada/Livsmedelsverket Årlig

Livsmedelsinköpens klimatavtryck, (Co2e) STF Delår 

Attraktiv arbetsgivare 
& effektiv 
organisation 

Säkrad kompetens-
försörjning 
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, 
VIAN, VON 

Tillsvidareanställda som slutat på egen begäran, 
antal 

KLF (Personec P utdata) Delår 

Månadsanställda som arbetar heltid, andel (%) KLF (Personec P utdata) Delår 

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

KLF (Personec P utdata) Årlig

Ökat medarbetar-
engagemang 
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, 
VIAN, VON 

Resultat i undersökningen kring hållbart 
medarbetarengagemang, HME totalt 

KLF Årlig

HME delindex motivation KLF Årlig

HME delindex ledarskap KLF Årlig

HME delindex styrning KLF Årlig

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

Frisktal, tillsvidareanställda som haft högst 5 
sjukfrånvarodagar senaste 12 månaderna (%) 

KLF (Personec P utdata) Delår 

Sjukfrånvaro tillsvidareanställda (%) KLF (Personec P utdata) Delår 

Sjukfrånvaro totalt (%) KLF (Personec P utdata) Årlig

Andel av totala sjukfrånvaron som avser frånvaro 
under en sammanhängande period av 60 dagar 
eller mer (%) 

KLF (Personec P utdata) Årlig

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

Gott bemötande vid kontakt med kommunen, 
andel (%) 

KKiK/SCB medborgar-
undersökning 

Udda år 

Svar på frågor vid kontakt med kommunen, 
andel (%) 

KKiK/SCB medborgar-
undersökning 

Udda år 

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

KLF (enkät till besökare 
på webbplatsen)

Årlig

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

KLF Delår 

Besökare som har tillgång till MerÖppet på 
Kulturhuset Ängeln, antal 

KULF Delår 

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

KLF/Kontaktcenter Delår 

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

Indikatorer saknas, resultatmålet följs upp genom 
redovisning av genomförda aktiviteter  

 

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

Indikatorer saknas, resultatmålet följs upp genom 
redovisning av genomförda aktiviteter  

 

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

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

KLF  Delår 

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

Kolada/SCB Årlig
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Övergripande mål Resultatmål Indikatorer Källa Period 

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

Förändring nettokostnader (%) 

 
KLF  Delår 

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

KLF  Delår 

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

Kolada/SCB Årlig

Avskrivningar ska under 
mandatperioden inte 
överstiga tre procent av 
driftbudgeten 
KS 

Avskrivningar som andel av driftbudget, (%) SCB/KLF Delår 

Soliditet kommun, (%) Kolada/SCB Årlig

Soliditet inkl pensionsåtag. kommun, (%) Kolada/SCB Årlig

Soliditet kommunkoncern, (%) Kolada/SCB Årlig

Soliditet inkl pensionsåtag. kommunkoncern, (%) Kolada/SCB Årlig

Skulder totalt kommunkoncern, kr/inv Kolada/SCB Årlig
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Budget 2022 och planering 2023 24 

Vi sätter välfärden först.  

Vänsterpartiet i Katrineholm är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund.  Vi anser att 

det politiska arbetet skall utgå från en humanistisk syn. Människor skall inte betraktas som kunder 

eller ekonomiska variabler i beslutsfattandet. Demokrati är så mycket mer än bara rösträtt - det är 

alla människors lika värde. Skatt är ett sätt att fördela den välfärd vi skapar tillsammans. Det vi inte 

betalar i skatt får vi istället betala genom avgifter vilket betyder att vi inte får mer i plånboken. Den 

som inte har råd kan då inte heller ta del av välfärden. Därför tycker vi att det är viktigt med en 

solidarisk skattepolitik. Vi tycker att varje budgetår skall avslutas med, inte bara ett ekonomiskt 

bokslut, utan även ett välfärdsbokslut där vi redovisar hur vi har utvecklat välfärden.  

Vi vill inte att den kommunala verksamheten eller våra gemensamma tillgångar hamnar i fickorna på 

privata vinstintressen. Vi betraktar inte skolan, vården och omsorgen som handelsvaror som man kan 

köpa och sälja. Därför säger vi nej till privatiseringar av den kommunala verksamheten. Vi anser att 

privatiseringar och entreprenader av dessa inte gagnar kommunen, utan att de kan leda till förlorad 

insyn i verksamheter, försämrad kvalité och minska möjligheten att påverka dess innehåll. Vi vill satsa 

på att utveckla den kommunala sektorn, öka personaltätheten och skapa ett jämlikt, jämställt, 

solidarisk, tolerant och miljövänlig kommun. Detta kräver en rättvis fördelning av våra gemensamma 

resurser och att alla har tillgång till vår gemensamma välfärd. Det kräver också att våra verksamheter 

inte är underbudgeterade.  

För att det ska bli verklighet krävs också ett solidariskt skatte och fördelningspolitik i hela landet. 

Sverige är ett land med möjligheter att skapa ett gott liv åt alla som lever här. Den samlade 

rikedomen är större än någonsin. Trots detta är det många i Sverige som inte får del av framgången. 

En liten ekonomisk elit drar ifrån oss andra. Det syns tydligt i våra städer, förorter och på 

landsbygden. Faktum är att Sverige är det land inom OECD där ojämlikheten ökat mest sedan mitten 

av 1980-talet. 

Många svenskar möter en tuff vardag. Det är pensionärer som inte får pensionen att räcka till trots 

ett långt arbetsliv. Det är den stora majoriteten kvinnor som ofta får lägre inkomster och sämre 

arbetsvillkor än män. Det är alla de som inte kan få ett fast, tryggt arbete utan får nöja sig med 

tillfälliga, otrygga jobb, och de som slits ut av stress. Hundratusentals svenskar hittar inte en egen 

bostad som de har råd med. Sverige har mycket att vinna på att skapa ett jämlikare samhälle. Men 

för det krävs ett rättvisare skattesystem, stärkta socialförsäkringar, och inte minst en politik för full 

sysselsättning. 
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Arbete, studier och försörjning 

Den höga arbetslösheten, särskilt då bland ungdomar, är ett stort bekymmer i hela landet. I det läget 

gäller det att satsa offensivt. Välfärdssatsningar, människor i arbete och nybyggnation är vägen 

framåt för att klara krisen. Därför är det viktigt också att värna om de kommunala verksamheterna. 

Det finns många arbetsuppgifter som behöver utföras i kommunen - allt från elevvård till att skapa 

en bättre tillvaro för våra äldre. I många fall handlar det om att bygga en starkare ekonomi för 

framtiden: att höja kvaliteten i skolan och att förebygga sociala problem. På kommunal nivå behöver 

vi göra det vi kan för att finna lösningar på en så omfattande problematik. Vi anser att kommunen 

bör sätta in fler åtgärder för att hjälpa ungdomar till meningsfull sysselsättning. Vi vill förstärka 

arbetet med att hjälpa ungdomar till studier och arbete.  

Katrineholm ska fortsätta satsa på extratjänster i välfärden där långtidsarbetslösa erbjuds arbete 

med avtalsenlig lön. Likaså ska personer som idag uppbär försörjningsstöd kunna erbjudas 

extratjänster i kommunen. Extratjänsterna ska erbjudas i samtliga delar av den kommunala 

verksamheten och därför är det viktigt med en kartläggning av lämpliga arbetsplatser i samarbete 

med de fackliga organisationerna. 

Kostnaderna för försörjningsstödet och placeringar ligger fortsatt högt vilket anstränger 

socialnämndens ekonomi. Alltför länge har socialnämnden varit underbudgeterad. Därför är det 

viktigt att socialnämndens ekonomiska ram speglar behoven och budgeteras utifrån detta.  

Barn och ungdom 

Allt fler barn i Sverige växer upp i fattigdom. Vi vet i dag att barn som lever i familjer med ekonomiskt 

ansträngda förhållanden riskerar att prestera sämre i skolan, att de i högre utsträckning riskerar att 

drabbas av utanförskap och att det finns samband mellan ekonomiska förhållanden som barn och 

den förväntade livslängden. Kommunen kan inte göra mycket åt de lagar och regler som beslutas i 

vår riksdag, men det går att mildra effekterna som barnfattigdom ger. T ex genom nattbarnomsorg, 

arbetsmarknadsstöd, gratis frukost för eleverna i skolan, en tillräckligt omfattande elevhälsa, mm. 

Därför är det viktigt att arbetet mot barnfattigdomen i Katrineholms kommun, som på initiativ av 

Vänsterpartiet har startats, intensifieras och också kommer med konkreta förslag på åtgärder för att 

mildra effekterna av barnfattigdomen.  

På skolans område är det viktigt att förstärka personalresurserna till elevhälsan och 

modersmålsundervisningen samtidigt som vi måste fortsätta minska barngruppernas storlek och öka 

personaltätheten på förskolorna. 
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Sverige är ett av många länder som har skrivit under FN:s barnkonvention och barnkonventionen är 

nu lag i Sverige. Det finns tre centrala principer i konventionen som har särskild betydelse för 

kommuner:  

 Artikel 3, om barnets bästa som ska komma i främsta rummet vid alla  

åtgärder som rör barn,  

 Artikel 4, om varje barns rätt att komma till tals i alla frågor som rör  

henne eller honom och  

 Artikel 12, om skyldigheten att vidta alla lämpliga åtgärder för att genomföra konventionen.  

Vänsterpartiet anser att barnperspektivet skall genomsyra beslutsfattandet i kommunen och därför 

är det viktigt med konsekvensanalyser som belyser hur barnen påverkas av olika beslut i kommunen. 

Vinsterna med tidiga insatser för barn med särskilda behov är stora. Därför behövs resurser och 

kompetens redan i tidig skolålder, så att barnen med särskilda behov får stöd tidigt i skolan. 

 

Förskola  

Förskoleverksamhet bedrivs utifrån två perspektiv.  

För det första handlar den om en pedagogisk verksamhet som främjar barns inlärning och utveckling. 

För det andra handlar den om att tillgodose vårdnadshavarnas barnomsorgsbehov. Förskolan är en 

rättighet och en möjlighet för alla barn. Tillgången och rätten till en bra och flexibel barnomsorg är en 

viktig fråga. Alltfler arbetar på obekväm arbetstid. Därmed ökar också behovet av tillgång till 

barnomsorg på kvällar, nätter och helger. De som främst är i behov av denna omsorg är barn till 

ensamstående föräldrar, inte sällan kvinnor, anställda inom samma offentliga sektor som har ansvar 

för barnomsorgen. Kommunen ska erbjuda barnomsorg under obekväm arbetstid. 

 

Vi vill dessutom utöka rätten till minst 30 timmar per vecka. Det innebär samtidigt att rätten till 

förskola stärks för barn till arbetslösa och föräldralediga.  

Vi anser också att personaltätheten och barngruppsstorlekarna behöver ses över och resurser 

tillföras för att undvika en ökad arbetsbelastning på personalen. För barn som är 1 3 år är riktmärket 

för barngruppers storlek 6 12 barn. För barn som är 4 5 år är riktmärket 9 15 barn.  

Vi vill också att ett nytt förslag till avgifter som inte drabbar arbetslösa och föräldralediga med 

oskäliga nivåer arbetas fram. 
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Skola 

En demokratisk skola har ett aktivt förhållningssätt i förhållande till såväl elever som föräldrar och tar 

ansvaret för att eleverna ska få den utbildning de behöver. Det är viktigt att eleverna har ett 

demokratiskt inflytande i skolan.   

Kvalité i skolan och resurser till barn och ungdomar med de största behoven är viktigt. Skolan skall 

vara sammanhållen och likvärdig samt tillgänglig för alla och erbjuda alla barn och ungdomar samma 

möjligheter. Med likvärdig menar vi att skolan kompenserar för elevernas olika förutsättningar i syfte 

att alla skall ges möjligheter att få kunskap.  

Skolan skall erbjuda samtliga elever hjälp med läxläsning och organisera det inom ramen för eller i 

anslutning till skoldagen. 

En viktig utgångspunkt för inlärning utgörs av goda kunskaper i modersmålet. Därför måste 

modersmålet i förskola och skola stärkas. Vi har fem nationella minoriteter som har lagstadgade 

rättigheter beträffande rätten till modersmålet. Idag finns också en växande grupp av barn som är 

födda i Sverige och som har flera modersmål inklusive svenska. Vi vill möjliggöra flerspråkighet tidigt i 

åldrarna eftersom det har betydelse för den personliga identiteten och för den intellektuella och 

emotionella utvecklingen. Lärande är starkt förknippat med modersmålet och att befästa kunskaper i 

det egna språket är en väg till att lära också på svenska. Ämnet har därför det viktiga uppdraget att 

stödja eleverna i deras kunskapsutveckling. Modersmålsundervisningen skall organiseras på sådant 

sätt att alla elever som är i behov av, eller har rätt till, modersmålsundervisning har möjlighet att 

delta. 

 

Fritidshem 

Fritidshemmen är en del av utbildningssystemet och viktiga för att ge barn en bra och meningsfull 

fritid samt stöd i deras utveckling. Fritidshemmen ska ingå som en integrerad del  

i en samlad skoldag. Vi vill också lyfta fram deras pedagogiska uppgift och betydelse i och med att 

läroplanen även gäller för fritidshemmen. Därför anser vi att fritidshemmen måste göras tillgängliga 

för alla barn. För att kunna bedriva en meningsfull och pedagogisk verksamhet bör grupperna inte 

vara större än 20 och ha minst två personal. 

Kulturskolan 

Målet måste vara att alla barn ska få möjlighet att pröva på olika kulturyttringar. För att det ska bli 

möjligt måste kulturskolan göras tillgänglig för alla. 

En avgörande tillgänglighetsfråga är avgifterna till kulturskolan. 
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Vänsterpartiet anser att barn från alla familjer, oavsett ekonomi eller social ställning, ska ges 

möjlighet att delta i kulturskolans verksamhet. För att detta ska bli verklighet vill vi införa en avgiftsfri 

kulturskola i Katrineholm. 

Vi vill även utöka kulturinsatser för ungdomarna i kommunen där ungdomarna ges likvärdiga 

möjligheter i hela kommunen för att utveckla sina kulturintressen. Där har fritidsgårdarna en viktig 

roll att spela.  Därför är det viktigt att satsa på en utveckling av fritisgårdsverksamheten i inte bara 

tätorten utan även i kommunens kransorter. 

Boende och byggande 

Rätten till bostad är en grundläggande social rättighet. Kommunens boendeplanering skall utgå från 

medborgarnas behov och lika värde. Byggnader är genom sin form och livslängd strukturbildande 

vilket skapar förutsättningar för det rumsliga och sociala samspelet. En bra samhällsplanering skapar 

livsmiljöer som motverkar utanförskap, segregation och miljöförstöring. 

Vi förordar också en långsiktigplan för byggandet i kommunen. Det finns en risk att byggandet blir 

något slumpmässigt och låser en senare expansion av centrala delar av staden. Om vi menar att 

staden ska växa med flera tusen invånare till på sikt, så vill troligtvis en del av dem bo centralt. Vi vill 

ha en högre exploateringsgrad av de centrala tomter som finns i kommunen idag eftersom centrum 

annars riskerar att byggas fast i en struktur som kan utarma de redan pressade förutsättningarna för 

handel och service i stadens centrala affärskvarter. 

Kommunens bostadsplanering ska motverka utanförskap och segregation genom att garantera allas 

rätt till en bostad samt bidra till en ekologisk och ekonomisk hållbar utveckling. 

Det kommunala fastighetsbolaget är det främsta verktyget kommunen har för att värna rätten till en 

bra bostad och boendemiljö samt för byggnation av fler hyresrätter. 

Förtätning med blandade funktioner är en huvudstrategi och grund för att skapa en hållbar stad.  

Vänsterpartiet anser att planeringen av bostäder på landsbygden huvudsakligen bör inriktas mot 

befintliga tätorter och längs stråk som trafikeras av kollektivtrafik. Där kan kollektivtrafiken säkras 

och utvecklas. Andra alternativ innebär att planera för ökat bilberoende och ökad miljöbelastning.   

Vi förordar också ett helhetsgrepp när det gäller utformningen av centrum där det framtida 

resecentrums utformning kopplas ihop med planerna för utformningen av Stortorget.  
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Ekonomi 

Vänsterpartiet anser att en kommun skall kunna budgetera över en konjunkturcykel. Kommunallagen 

har varit inskränkande på just den punkten. En resultatutjämningsreserv är ett steg i rätt riktning och 

en möjlighet att kunna täcka upp vid konjunktursvängningar utan att behöva ta till minskade 

budgetramar för nämnderna och personaluppsägningar.  

Kommunfullmäktige, som är kommunens högst beslutande organ är den som lägger fast 

budgetramarna för nämnderna, det är kommunfullmäktige som också beslutar om skattesatsen och 

det är kommunfullmäktige som beslutar i frågor av större vikt för kommunen. Kommunfullmäktige 

beslutar även om hur och när reslutatutjämningsreserven skall användas. 

Folkhälsa, jämlikhet, jämställdhet, tillgänglighet och friskvård  

Folkhälsoarbetet är i allra högsta grad en kommunal angelägenhet. Det är viktigt att folkhälsan ses 

som en helhet. Ett framgångsrikt folkhälsoarbete kräver en helhetssyn och bör riktas in på att 

förändra grundläggande strukturer i samhället, till gagn för hela befolkningen. En bra folkhälsa 

förutsätter jämlikhet och en utbyggd välfärd. Demokrati och delaktighet, minskade skillnader i 

levnadsstandard, välfungerande trygghetssystem och minskade ekonomiska klyftor är förutsättningar 

för att förbättra folkhälsan.  

Människors lika värde är en grundläggande utgångspunkt och alla människor har kunskaper, 

förmågor och erfarenheter som är viktiga för samhället. Tillgänglighet och delaktighet är en fråga om 

att ge alla medborgare samma demokratiska rättigheter och möjligheter i samhället. Att göra 

arbetsplatser, bostäder, transporter, rekreationsområden och offentliga lokaler tillgängliga ökar 

möjligheterna för personer med olika funktionsnedsättningar att delta i utbildningar, i arbetslivet, 

och i samhällslivet som helhet. 

Med jämställdhet menar vi att kvinnor och män ska ha samma rätt till arbete och ekonomiskt 

oberoende, samma möjligheter att kombinera arbete och familj, samma rätt till sin beskärda del av 

den politiska makten och så vidare. Kvinnor arbetar lika mycket som männen men får inte lika 

mycket i lön. Resultatet är sämre ekonomi och mer stress och ohälsa. Därför skall löneskillnader 

mellan män och kvinnor med samma arbetsuppgifter bort. Ofrivillig deltid är et problem som främst 

drabbar kvinnor. Vi anser att man ska kunna leva på sin lön och betraktar heltid som en rättighet och 

deltid som en möjlighet. Vi fortsätter att satsa på rätten till heltid för våra anställda i kommunen. 
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Vi tror på friskvård på arbetstid för kommunens personal, för friskare och piggare anställda och vill 

därför införa en enhetlig friskvårdspolicy för samtliga kommunens anställda. En enhetlig 

friskvårdspolicy där alla anställda ges samma möjlighet till friskvård är viktig för den enskilde och 

bidrar till bättre hälsa och välmående och förebygger sjukdom. Det leder i sin tur till minskade 

sjuktal.  

Miljö 

Miljöarbetet i kommunen behöver fortsätta och intensifieras för ett bevarande av våra tillgångar och 

bidra till ett hållbart samhälle för framtida generationer. Vi står idag inför ett klimathot vars effekter 

ingen kommer undan. Stigande temperaturer orsakar ändrade klimatmönster, smältande polarisar, 

kraftigare nederbörd, översvämningar, torka och misskörd. Vi har idag klimatflyktingar och deras 

antal kommer att öka om inte utvecklingen hindras och förbränningen av fossila bränslen minskar. 

Här kan Katrineholm bidra till att hejda den utvecklingen genom att minska sitt klimatavtryck. Det är 

Vänsterpartiets uppfattning att det övergripande målet i kommunens miljöarbete bör vara att uppnå 

klimatneutralitet. 

Katrineholms kommun behöver ta fram en koldioxidbudget för att kunna aktivt bidra till att 

uppfylla Parisavtalets mål. Syftet med en koldioxidbudget är att tydliggöra de utmaningar vi 

som kommun står inför och visa hur mycket kommunen behöver minska sina utsläpp för att 

kunna bidra till Parisavtalet målsättningar. Genom att ansluta oss till Sveriges Klimatkommuner 

kan Katrineholm få stöttning i sitt klimatarbete genom erfarenhetsutbyte med övriga anslutna 

kommuner och man kan få stöttning i sitt arbete för utsläppsminskningar.   

 

Vänsterpartiet värnar den biologiska mångfalden i kommunen. Restriktivitet skall gälla vid dispenser 

från strandskyddsreglerna för att värna de naturvärden som dessa områden har samt värna 

allemansrätten och medborgarnas tillgång till det offentliga rummet. Det krävs även en långsiktig 

planering inför hotet om framtida översvämningar. 

 

Världens energianvändning har mer än fördubblats de senaste fyra decennierna och då är det främst 

kol, olja och gas som har dominerat. Men då är frågan vilka energislag skall vi satsa på? Vi anser att 

det svenska energisystemet skall bidra till att underlätta miljö-och klimatomställningen i Sverige. 

Därför är det nödvändigt med en fortsatt satsning på förnybar elproduktion om vi vill uppnå målet 

om ett ekologiskt hållbart samhälle. 
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För att i framtiden garantera tillgången till en stabil, prisvärd och miljövänlig el så är kommunala 

investeringar i egna sol och vindkraftsanläggningar en bra investering för framtiden. Att äga sina egna 

energianläggningar lönar sig i längden eftersom man därigenom får en ökad kontroll och överblick på 

kostnaderna.  

Integration 

Vänsterpartiet anser att det viktigaste för en fungerande integration är att driva en generell 

välfärdspolitik tillsammans med aktiva insatser mot diskriminering. För att bryta segregationen är 

den generella politiken viktigare än sådant som brukar kallas för just integrationspolitik. Vad som 

behövs är att skapa fler jobb, bygga fler bostäder som folk har råd att bo i och skapa en likvärdig 

skola som inte delar upp eleverna på ett segregerande sätt. 

Integration är ett led i arbetet för ett demokratiskt samhälle där alla har samma rättigheter och 

skyldigheter som inte kan ifrågasättas eller förhandlas bort. Integrationsarbetet behöver en kraftfull 

generell välfärdspolitik tillsammans med aktiva åtgärder mot diskriminering. Det handlar om rätten 

till arbete, utbildning, en värdig bostad och likvärdig skola. Integrationsarbetet är därmed också ett 

led i utjämnandet av klasskillnader. Integrationsprocessen är inte en fråga som någon enskild 

gruppering kan äga då den hänger samman med samhällsutvecklingen. Vi måste få bort de strukturer 

som idag hindrar människor att fullt ut vara en del av vårt gemensamma samhälle.  

 

 Vi vänder oss också emot att integrationspolitiken alltför ofta bara handlar om människor med 

invandrarbakgrund. Segregationen följer inte enbart etniska, utan även socioekonomiska gränser. 

Hela samhället behöver integreras.  

 

Integration är extra viktigt i en kommun, som vår, som har tagit emot många människor från andra 

länder. För oss är det självklart att fortsätta ha avtal med Migrationsverket och hjälpa 

ensamkommande flyktingbarn.  Liksom med ungdomsarbetslösheten, behövs flera åtgärder från flera 

olika aktörer för integrationsarbetet. Vi tycker, som tidigare, att det bör finnas ett integrationsråd i 

kommunen som komplement till det arbete som görs idag.  

 

Vänsterpartiet anser att kommunen bör bygga upp en egen beredskap för anvisningar både vad 

gäller ensamkommande flyktingbarn och familjeåterföreningar. Vänsterpartiet kan naturligtvis inte 

acceptera vare sig argumenten där barn betraktas som en ekonomisk belastning eller vara delaktig i 

beslut som river upp tillvaron för en del av dessa barn.  
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Kollektivtrafik 

Kollektivtrafik är en del av den grundläggande samhällsservicen, av välfärden, precis som skolan, 

vården och omsorgen. Det är vänsterpartiets ambition att förbättra och utveckla kollektivtrafiken i 

kommunen genom att göra den mer tillgänglig och billigare för Katrineholmarna. Vi vill arbeta för att 

hitta smidiga lösningar som stämmer överens med de behov som kommunens invånare har.  

Infrastrukturfrågor är viktiga för varje kommuns utveckling. Med sitt läge som en järnvägsknutpunkt 

och pendlarort så har Katrineholm bra förutsättningar att locka till sig både människor och företag.  

Vänsterpartiet i Katrineholm vill även arbeta för bättre kommunikationer och pendlingsmöjligheter 

mellan Katrineholm, våra grannkommuner, regionen, våra grannlän och andra orter inom 

pendlingsavstånd. Detta är viktigt, inte minst för arbetspendlingen och för tillgängligheten till 

sjukvården i länet. 

Katrineholm växer, det byggs och befolkningen ökar samtidigt som vi är inne i en fas av förtätning av 

staden. För att leva upp till ambitionerna i trafikstrategin där vi styr om från biltrafik till gång, cykel 

och kollektivtrafik så behöver vi höja ambitionsnivån för kollektivtrafiken från dagens nivå. 

Vänsterpartiet vill arbeta med alternativa kollektivtrafiklösningar för att göra kollektivtrafiken mer 

tillgänglig, till exempel genom anropsstyrd trafik samt med eldrivna bussar i stadstrafiken.  

 

Näringsliv och tillväxt 

Det ska vara enklare och tryggare än i dag att röra sig mellan företagande och lönearbete. Politiken 

ska stimulera fler att starta företag, få fler småföretag att anställa och stärka innovationskraften i 

mindre företag. Mycket av insatserna behöver göras på statlig nivå av regering och riksdag. I 

Katrineholms kommun kan man bidra till näringslivsutvecklingen genom utbildningsinsatser, 

infrastruktursatsningar inom kommunen samt tillhandahålla lämplig etableringsmark.  

 

Omorganisationer i verksamheten som skulle öka kommunens inköp av t.ex. närproducerade 

matvaror är också ett sätt att stödja det lokala näringslivet. Tillsammans kommer dessa åtgärder att 

gynna och stimulera företagandet i Katrineholm, skapa fler arbetstillfällen och därmed gynna en 

positiv utveckling av Katrineholms kommun. 
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Personal 

Rätt till heltid är en viktig fråga. Inte minst för jämställdheten. Kvinnor arbetar oftare deltid än män 

och får därmed sämre möjligheter till självförsörjning. Deltid ska självklart vara en möjlighet för dem 

som önskar det. Nu har vi fattat beslut om rätt till heltid i kommunen för att säkra 

kompetensförsörjningen och leva upp till ansvaret som en ansvarstagande arbetsgivare och det är då 

viktigt att vi möter upp denna satsning med de resurser som det kommer att kräva. All 

kommunanställd personal ska ha bra arbetsförhållanden och en bra arbetsmiljö  även 

chefer/arbetsledare. Den kommunala verksamheten skall inte vara underbemannad. Ingen anställd 

ska behöva känna att man inte räcker till. Ingen skall behöva vara arbetsledare för mer än 30 

personer. Med för stort antal underställda finns inte tid för medarbetarsamtal och lönesamtal mm, 

som ingår i arbetsuppgifterna. Årliga lönekartläggningar är ett viktigt verktyg för att utjämna 

orättvisa löneskillnader och höja de lägsta lönerna för att minska löneklyftorna i kommunen.  

Vi anser att det är dags att börja avskaffa de så kallade delade turer Denna för arbetsmiljön och för 

hälsan negativa utveckling på arbetsmarknaden, vanligast inom äldreomsorg, hemtjänst och 

kollektivtrafik, bör därför snarast brytas. Att avveckla de delade turerna inom kommunens 

verksamheter skulle öka kommunens attraktionskraft som arbetsgivare.  

I Katrineholms kommun har vi nu säkrat rätten till heltid för våra anställda efter en motion som 

lämnades in av Vänsterpartiet. Men mycket återstår att göra när det gäller att förbättra arbetsmiljön 

för våra anställda, få ner sjukskrivningstalen i framförallt de kvinnodominerade yrkena och öka 

kommunens anseende som en attraktiv arbetsgivare. 

Därför tycker vi i Vänsterpartiet att det är dags för nästa steg. Nämligen att på prov på någon eller 

några av våra arbetsplatser genomföra ett projekt med förkortad arbetstid, sex timmars arbetsdag, 

och då helst på någon eller några arbetsplatser med höga sjukskrivningstal. 

Men det är inte bara våra anställda i kommunen som skall ha bra arbetsvillkor, det gäller även för de 

företag som kommunen anlitar. Därför tycker vi att det är viktigt att ställa krav på kollektivavtal eller 

kollektivavtalsliknande villkor, yttrandefrihet och meddelarfrihet vid kommunala upphandlingar. 

Lönedumpning, socialdumpning och tystnad skall inte få användas som en konkurrensfördel!  

Sjukfrånvaron är fortsatt hög i kommunens verksamheter. Här behövs aktiva åtgärder för att minska 

sjukfrånvaron. Det kan handla om arbetsmiljöåtgärder, personalförstärkningar, riktade 

friskvårdsinsatser och snabbare rehabiliteringsstöd. Alla kommunens förvaltningar måste arbeta 

aktivt och förebyggande med frågan. 
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Vård och omsorg 

En hög personaltäthet behövs inom verksamheterna för att säkra kvaliteten på omvårdnaden. Vi 

behöver sätta in resurser för förstärkning av personalen för att möta behoven i kommunen. Vi 

fortsätter att hävda att äldre bör få bestämma mer över vad de ska få hjälp med  valfrihet på riktigt 

 inte vilket bolag som utför uppgifter som biståndsbedömare har godkänt. Vi vill ersätta LOV med 

riktig valfrihet. 

 

Behovet av flerspråkiga insatser inom äldreomsorgen ökar. Många som inte har svenska som 

modersmål tappar ofta svenskan som andra språk vid stigande ålder. Demografin ställer också andra 

krav idag på flerspråkiga insatser inom äldreomsorgen. Vi tycker därför det är viktigt att se över vilka 

insatser man kan sätta in och börja med att utreda möjligheten att inrätta en avdelning för 

flerspråkig äldreomsorg på ett av våra äldreboenden. 
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Särskilda uppdrag 

Kommunstyrelsen 

 Uppdra till kommunstyrelsen att inleda arbetet med produktion av egen el, med syfte att 
inom en snar framtid göra Katrineholms kommun till en producent av egen miljövänlig el.  
 

 Avgiftsfria bussresor inom kommunen för elever under sommarlovet. 
 

 Införa en enhetlig friskvårdspolicy för samtliga kommunens anställda. 
 

 Visstidsanställda med anställning som inte sträcker sig över ett år men som har anställningar 
som är terminsvisa eller som staplas på varandra ges rätt till ett friskvårdsbidrag. 
 

 Införa krav på kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor, yttrandefrihet och 
meddelarfrihet vid kommunala upphandlingar. 
 

 Arbeta aktivt med att minska löneklyftor. 
 

 Inrätta ett integrationsråd. 
 

 Intensifiera arbetet mot barnfattigdomen i kommunen. 
 

 Uppdra till Samhällsbyggnadsförvaltningen att genomföra en förstudie om parkeringshus i 
centralt läge söder om järnvägen. 
 

 Arbeta med kollektivtrafiklösningar för att göra kollektivtrafiken mer tillgänglig till exempel 
genom anropsstyrd trafik, genomföra försök med eldrivna bussar i stadstrafiken samt andra 
lösningar. 
 

 Planlägga för en utökad ambition/volym av kollektivtrafiken när trafikstrategin börjar 
implementeras. 
 

 På en lämplig plats eller platser anlägga en ätbar park där kommuninvånarna kan plocka 
frukt, örter, bär och grönsaker. 
 

 Bygga upp en beredskap för mottagande av ensamkommande barn, kommunanvisningar och 
familjeåterförening. 
 

 Avskaffa anställningsformen allmän visstid. 
 

 Kartlägga omfattningen av, och ta fram förslag på åtgärder mot, barnfamiljers trångboddhet i 
kommunen. 
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 Se över reglemente för föreningsbidrag och evenemangs bidrag så att vi får ett likvärdigt 
system. 
 

 Ta fram en koldioxidbudget för Katrineholms kommun. 
 

 Ansluta Katrineholms kommun sig till Sveriges Klimatkommuner. 
 

 Arbeta för att utöka samarbetet med våra lokala turistmål för att locka fler besökare till 

kommunen. 

 
Bildningsnämnden 

 Se över behovet av och stärka insatserna för barn med särskilda behov. 

 Arbeta för att höja personaltätheten och minska gruppstorlekarna i förskolan. För barn som 
är 1 3 år är riktmärket för barngruppers storlek 6 12 barn. För barn som är 4 5 år är 
riktmärket 9 15 barn.  

 Förstärka modersmålsundervisningen och organisera den på sådant sätt att alla elever som 
har rätt till eller är i behov av modersmålsundervisning har möjlighet att delta. 
 

 Arbeta fram ett nytt förslag till förskoleavgifter som inte drabbar arbetslösa och 
föräldralediga med oskäliga avgiftsnivåer och se över personalbehovet. 
 

 Förstärka elevhälsan.  
 

 Införa en avgiftsfri kulturskola.  
 

 Kommunen ska vid behov erbjuda barnomsorg/nattis under obekväm arbetstid. 
 

 Utöka skolbibliotekens öppettider. 
 

 Införa gratis mensskydd i grund och gymnasieskolan. 

 

Bygg och Miljönämnden 

 Vid bygglovsärenden Iaktta behovet av en högre exploateringsgrad av de centrala tomter 

som finns. 

 Iaktta restriktivitet vid strandskyddsdispenser. 

 Påbörja en översyn av gamla detaljplaner i centrala lägen med låg exploateringsgrad. 
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Kulturnämnden 

 Utveckla fritidsgårdsverksamheten i kommunens tätort och kransorter. 

 Fortsätta att satsa på och utöka ungkulturverksamheten i kommunen. 

 

Service och tekniknämnden 

 Måltidsverksamhet: Fortsätta öka andelen av närodlat, ekologiskt och kravmärkta livsmedel i 

måltidsverksamheten samt fortsätta arbetet med säsongsanpassning av livsmedel. 

 Planera för att återta städningen i kommunal regi. Återrapportering under 2022. 

 Fortsätta arbetet med tillgänglighetsåtgärder i kommunen. 

Socialnämnden 

 Arbeta aktivt med en kartläggning av antalet hemlösa i Katrineholms kommun samt kartlägga 

deras behov och arbeta med riktade individuella insatser för att hjälpa de ur hemlösheten. 

Viadidaktnämnden 

 Intensifiera insatserna för ungdomar till utbildning, praktikplatser och arbete genom bland 

annat verksamheten på ungdomstorget.  

 Återinföra projektet språkvänner. 

 

Vård och omsorgsnämnden 

 Projektera för försök med arbetstidsförkortning (sex timmars arbetsdag) under 2022. 

 Öka valfriheten i äldreomsorgen inom ramen för den kommunala hemtjänsten genom att 
utreda möjligheten att tillhandahålla fler timmar som brukaren själv kan förfoga över. 

 Kontinuerligt kartlägga behovet av framtida flerspråkiga insatser. 
Utreda möjligheten att inrätta en avdelning för flerspråkig äldreomsorg på ett av våra 
äldreboenden.  
 

 Påbörja avskaffandet av delade turer och på så sätt starta en höjning av personaltätheten.  
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Särskilda uppdrag samtliga nämnder 

 Kartlägga lämpliga arbetsplatser för extra tjänster i välfärden i samarbete med de fackliga 

organisationerna. 

 Arbeta aktivt med arbetsmiljöförbättringar. 

 Arbeta aktivt med att sänka sjukfrånvaron. 

 Arbeta aktivt med tillgänglighetsåtgärder. 

KFAB  

Särskilda uppdrag 

 Vid nybyggnation, upprustningar och takbyten på kommunens fastigheter installera eller 

förbereda för att kunna installera solceller. 

Utdelningar 

Vi tar inte ut någon utdelning från KFAB utan föreslår att de pengarna stannar kvar i bolaget.  

(800 000SEK)  
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Driftsbudget 2022 med plan 2023 - 2024 

 

Belopp i tkr Budget Budget  Plan Plan  
Nämnd/benämning 2021 2022 2023 2024 
Övergripande politisk ledning -11 656 -13 013 -12 403 -12 403 
Bildningsnämnden -900 720 -919 022 -909 313 -909 394 
Kommunstyrelsen  -196 774 -216 608 -206 098 -207 178 

varav kommuncentrala -14 936 -17 429 -12 629 -12 629 
varav kommunledningsförvaltningen  -110 388 -106 210 -104 710 -104 710 
varav samhällsbyggnadsförvaltningen -68 450 -83 829 -83 719 -84 839 
varav kommunstyrelsens medel till förfogande -3 000 -3 000 -5 000 -5 000 

Kulturnämnden -43 205 -45 240 -45 240 -45 240 
Bygg- och miljönämnden -669 -676 -676 -676 
Service- och tekniknämnden -120 294 -131 962 -130 987 -130 987 
Socialnämnden -191 735 -207 431 -193 431 -193 431 
Viadidaktnämnden  -63 896 -63 537 -63 537 -63 537 
Vård- och omsorgsnämnden -786 613 -826 818 -833 929 -847 553 
Räddningstjänsten VSR -32 010 -33 041 -33 041 -33 041 
Kompensation för ökade löner 0 0 0 -32 800 
Ökade kapitalkostnader nämnder 0 0 -1 923 462 
Summa nämnder -2 347 572 -2 457 348 -2 430 578 -2 475 778 
Ökade kostnader lokaler -10 867 -35 819 -66 632 -77 530 
KFAB, från eget kapital  5 000 0 0 0 
Löneuppräkning 0 0 -32 800 -33 489 
Drifteffekt av föreslagna investeringar 0 0 -269 522 
Drifteffekt av föreslagna exploateringar 0 3 280 7 350 9 080 
PO-påslag och semesterlöneskuld 106 876 107 640 109 890 112 187 
Pensioner -136 561 -123 584 -129 486 -137 239 
Intäkter Viadidakt-Vingåker  13 485 13 259 13 259 13 259 
Kapitalkostnadsintäkter  98 077 103 801 106 747 105 365 
Kapitalkostnader exploatering 0 -5 673 -6 695 -7 699 
Avskrivningar  -83 371 -91 519 -93 898 -92 451 
Skatteintäkter 1 510 404 1 624 226 1 677 661 1 730 227 
Kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag 787 374 786 444 773 269 788 741 
Kommunal fastighetsavgift 71 905 71 963 71 963 71 963 
Finansiering, utdelningar m.m. 21 309 25 328 24 888 24 888 
Riktade statsbidrag äldreomsorgssatsning 15 449 15 449 15 449 15 449 
Summa finansiering 2 399 081 2 494 795 2 450 212 2 450 212 
TOTALT  51 509 37 447 40 118 47 496 
Budgeterat resultat i % av skatter och utjämning 2,17% 1,51% 1,59% 1,83% 
GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 23 697 24 826 25 229 25 909 
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Investeringsbudget-Fastighetsinvesteringar-Exploateringar 

I investeringsbudget och fastighetsinvesteringar skiljer vi oss från majoritetens förslag på följande 

punkt som utgår.  

 Benämning 2022 2023 2024 

KS Luvsjön 4  10 000 10 000 

 

Ramförstärkningar utöver majoritetens förslag Jämfört med 2021  

Bildningsnämnden  4mnkr  +18,3mnkr  

Varav 

Avgiftsfri kulturskola  1,5mnkr 

Elevhälsan   1,0mnkr 

Skolbiblioteken  0,5mnkr 

Kulturnämnden  0,5mnkr  +2,35mnkr 

Socialnämnden  14.0mnkr  +15,69mnkr 

Viadidaktnämnden  1,5mnkr   

Varav 

Arbetsmarknad och integration 1,5mnkr 

Vård och omsorgsnämnden  4mnkr  +40,2mnkr 

 

Totalt   +24mnkr  +76,54mnkr 
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Skatt  

Skattesatsen fastställs till 22,12 kronor per skattekrona.  

Resurser att tillgå utöver budgeten  

Integrationsfonden      28,8mnkr 

Varav reserverade för satsningar 2021   11,8mnkr 

Varav reserverade för integration/Viadidakt/BIN  10,0mnkr 

Öronmärkta medel från tidigare års resultat    34,3mnkr 

Resultatutjämningsreserv (RUR)    83,6mnkr 
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Övergripande driftsbudget 2021 med plan 2022 - 2023 Okt

KF 201116
Majoritets-
förslag

Belopp i tkr Budget Budget C-budget 2022 Plan Plan 
Nämnd/benämning 2021 2022 Justering efter justering 2023 2024

Övergripande politisk ledning -11 656 -13 013 -13 013 -12 403 -12 403
Bildningsnämnden -900 720 -915 022 -13 400 -928 422 -928 422 -928 422
Kommunstyrelsen -196 774 -218 608 100 969 -117 639 -206 098 -207 178

varav kommuncentrala -14 936 -17 429 -17 429 -12 629 -12 629
varav kommunledningsförvaltningen -110 388 -106 210 7 000 -99 210 -104 710 -104 710
varav samhällsbyggnadsförvaltningen -68 450 -83 829 83 829 0 0 0
varav kommunstyrelsens medel till förfogande -3 000 -5 000 4 000 -1 000 -1 000 -1 000
varav reserv egen försörjning 0 -6 140 6 140 0 0 0

Kulturnämnden -43 205 -44 740 -200 -44 940 -44 940 -44 940
Samhällsbyggnadsnämnden -669 -676 -90 829 -91 505 -91 505 -91 505
Service- och tekniknämnden -120 294 -131 962 -200 -132 162 -132 162 -132 162
Socialnämnden -191 735 -193 431 -7 000 -200 431 -200 431 -200 431
Viadidaktnämnden -63 896 -62 037 -6 140 -68 177 -62 037 -62 037
Vård- och omsorgsnämnden -786 613 -822 818 -7 000 -829 818 -833 929 -847 553
Räddningstjänsten VSR -32 010 -33 041 -33 041 -33 041 -33 041
Kompensation för ökade löner 0 0 0 0 -32 800
Ökade kapitalkostnader nämnder 0 0 0 -1 923 462

Summa nämnder -2 347 572 -2 435 349 -23 800 -2 459 150 -2 546 892 -2 592 011

Ökade kostnader lokaler -10 867 -35 819 -35 819 -66 632 -77 530
KFAB, från eget kapital 5 000 0 0 0 0
Löneuppräkning 0 0 0 -32 800 -33 489
Drifteffekt av föreslagna investeringar 0 0 0 -269 522
Upplösning av integrationsfonden 0 0 12 000 12 000 0 0
Drifteffekt av föreslagna exploateringar 0 3 280 3 280 7 350 9 080
PO-påslag och semesterlöneskuld 106 876 107 640 107 640 109 890 112 187
Pensioner -136 561 -123 584 -123 584 -129 486 -137 239
Intäkter Viadidakt-Vingåker 13 485 13 259 13 259 13 259 13 259
Kapitalkostnadsintäkter 98 077 103 801 103 801 106 747 105 365
Kapitalkostnader exploatering 0 -5 673 -5 673 -6 695 -7 699
Avskrivningar -83 371 -91 519 -91 519 -93 898 -92 451
Skatteintäkter 1 510 404 1 624 226 1 624 226 1 677 661 1 730 227
Kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag 787 374 786 444 786 444 773 269 788 741
Kommunal fastighetsavgift 71 905 71 963 71 963 71 963 71 963
Finansiering, utdelningar m.m. 21 309 24 528 24 528 25 688 25 688
Riktade statsbidrag äldreomsorgssatsning 15 449 15 449 15 449 15 449 15 449
Summa finansiering 2 399 081 2 493 996 12 000 2 505 996 2 450 212 2 450 212

TOTALT 51 509 75 095 -11 800 46 846 -75 397 -67 936
Budgeterat resultat i % av skatter och utjämning 2,17% 3,02% 1,89% -2,99% -2,62%

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 23 697 24 826 24 826 25 229 25 909



Förslag till investeringsplan 2022-2024

Belopp i tkr

Investeri
ngskostn

ad

Driftskon
sekvense

r

Nämnd Benämning 2022 2023 2024 2022 2023 2024

KS/KLF System för ledning, styrning och uppföljning 500 650 -650

KS/KLF Årlig nätverksinvestering inklusive Wifi 2 000 2 000 2 000 100
KS/KLF Digitaliseringsmedel 1 000

Summa kommunledningsförvaltningen 3 500 2 000 2 000 750 0 -650

KS/FAST Gröna Kulle fasadrenovering 0 1 400

KS/FAST Gamla Vattentornet invändig trappa 500

KS/FAST Bie Brunnspark renovering av 1800-tals paviljong 250

KS/FAST Mobilt reservkraftverk 1 000

KS/FAST
Oförutsedda mindre investeringsbehov 
(verksamhetsanpassningar/ myndighetskrav) 150 150

Summa kommunägda fastigheter 250 2 550 650 0 0 0

KS/SBF Katrineholms Logistikcentrum 500 500 500

KS/SBF Åtgärder enligt parkeringsstrategi 250 500 500

KS/SBF Tillgänglighetsåtgärder 250 250

KS/SBF Belysning 1 000 1 000 1 000 10 10 10

KS/SBF Bievägen, Norra stadsdelen 5 000 15

KS/SBF Gatuförbättringar 500 500 500

KS/SBF Nya Stråket 5 000 90

KS/SBF Trafiksäkerhetsåtgärder 500 1 000 1 000 10 10 10

KS/SBF Kommundelspark 400 2 800 2 800 15

KS/SBF Sveaparken 0 4 000

KS/SBF Cirk plats Värmbolsvägen - Dalvägen 5 000

KS/SBF Åtgärder enligt Hastighetsplanen 700 700

KS/SBF Resecentrum 500 9 500 0 10

KS/SBF Attraktiva parker, lekpark Stortorget 2 000 3 000 3 000 5 10 10

KS/SBF Aktivitetspark norr 350

KS/SBF Belysning cykelbana till Forssjö, belysningsåtgärder 3 000 28

KS/SBF Cykelbana i Forssjö längs riksvägen 2 000 0 20

KS/SBF Åtgärder enligt dagvattenstrategin 500 500 500 5 5 5

KS/SBF Kollektivtrafikåtgärder 500 500 500 5 5 5

KS/SBF Åtgärder enligt GC-plan 1 500 2 000 2 000 5 5 5

KS/SBF Åtgärder enligt grönplan 1 000

KS/SBF Attraktiva gångstråk 500 500 10 10

KS/SBF Utveckling av Djulöområdet 2 000 500 500 5 5 5

KS/SBF Duvestrand park och bad 2 500 5
KS/SBF GC-bana Vingåkersvägen-Rönngatan 3 000 5

Summa samhällsbyggnadsförvaltningen 12 500 39 250 27 250 45 180 128

Investeringsram kommunstyrelsen 16 250 43 800 29 900 795 180 -522

BIN Upprustning förskolan 1 000 1 000 1 000

BIN Ny förskola Forssjö 600

BIN Förskola 500 1 000 1 000

BIN Idrottshall Norrskolan 300 50

BIN Idrottshall Skogsborg 400 50

BIN Upprustning idrottshallar 300 300 300



BIN Nya lokaler grundskola Forssjö 600

BIN Nybyggnation Sandbäcken 2 000 770 130 50

BIN Fordonsprogrammet - körgård 400

BIN
Upphandling nytt verksamhetssystem och 
elevregistreringssystem 3 000

BIN 1-1 grundskola 4 900 5 100 7 300

BIN Inventarier ny skola 7-9 20 000 7 000

BIN Inventarier ny skola F-6 10 000
BIN Övriga investeringar prioriteras av nämnden 3 000 4 480 2 820

Investeringsram bildningsnämnden 46 400 20 250 12 550 150 0 0

KULN Belysning offentliga konstverk 100 100 5

KULN Offentlig konst och konstinköp 600 800 800

KULN Möbler och inventarier 900 600 600

KULN Konstnärlig gestaltning högstadieskola Järven 2 350 5

KULN Konstnärlig gestaltning F-6 skola Norr 1 650 5

KULN Konstnärlig gestaltning ny förskola Forssjö 315 5

KULN
Konstnärlig gestaltning ny idrottshall 
Skogsborgsskolan 300 5

Investeringsram kulturnämnden 6 115 1 500 1 500 20 5 0

STN Arbetsmiljöåtgärder 500 500 500

STN Väginvesteringar 8 000 9 700 8 800

STN Nyckelskåp med alkolås 200

STN El och belysning 1 400 200 200 30

STN Fordon och maskiner 5 000 6 900 4 000

STN Friluftsbad, hundbad Djulö 50 50 50

STN Investeringar måltidsverksamheten 2 000 2 350 2 200

STN Anläggningar och fastigheter 5 000 2 350 350 50

STN Skyltprogram Sportcentrum 300 300

STN Bowling interaktiv bowling 490

STN Lekplatser och parkutrustning 700

STN Övriga investeringar för nämnden att prioritera 5 000 4 650 5 650

Investeringsram service- och tekniknämnden 28 640 27 000 21 750 80 0 0

SOCN Verksamhetssystem 1 000 600

SOCN Kvalitetsledningssystem 250

SOCN Möbler till stödboendet Klivet 70

SOCN Arbetsmiljö 300
SOCN Möbler och inventarier 100

Investeringsram socialnämnden 1 720 600 0 0 0 0

VIAN
Bärbara datorer för platsbunden utlåning till elever, 
laddvagnar 504 84

Investeringsram viadidaktnämnden 0 504 0 0 84 0

VON Inventarier i brukarmiljö 1 300 1 300 1 300

VON Välfärdsteknik 400

VON Möbler 500 500 500

VON
Nytt verksamhetssystem inklusive planeringssystem 
för hemtjänst med nyckelfritt 3 270

VON Renoveringsbehov LSS-bostad Jägaregatan 500

VON Inventarier Säbo, Strandgården 5 782

VON Ny gruppbostad LSS, Strandgården 700

VON Inventarier Säbo, Furuliden 5 137

VON Inventarier Säbo, Norrgläntan 1 483



VON Inventarier Säbo, Pantern 1 483

Investeringsram vård- och omsorgsnämnden 12 452 9 903 1 800 0 0 0

SUMMA TOTAL INVESTERINGSRAM 111 577 103 557 67 500 1 045 269 -522



Förslag till exploateringsplan 2022-2024

Belopp i tkr

Investeri
ngskostn

ad

Driftskon
sekvense

r

Nämnd Benämning 2022 2023 2024 2022 2023 2024

KS/SBF Havsörnen 1 500

KS/SBF Luvsjön 4 10 000 10 000 350 -4 350 -2 000

KS/SBF Djulö Backar 1 500

KS/SBF Abborren 1 000 1 000 -500 -200

KS/SBF Djulökvarnsvägen 750

KS/SBF Kerstinboda 2 000 3 000 6 000 500 -1 500

KS/SBF Logistikcentrum 300 1 700 3 000

KS/SBF Strängstorp 1 000 4 000 100 200 -300

KS/SBF Ragnars Gärde 4 000 1 000

KS/SBF Bäverstigen -2 500

KS/SBF Lövåsen-Finntorp 14 000 12 000 -9 700 -4 300

KS/SBF Klubbetorp Björkvik 300 200 -500

KS/SBF Plogen 4:1, Förskola 100 100 -200

KS/SBF Backa förskola 3 000 -1 000

KS/SBF Norra stadsdelen 3 000 1 000 500 -250 -250

KS/SBF Lövåsen Uppsala 10 000 10 000 300 2 200 1 500

KS/SBF Duvestrand 1 000 2 000 200 -200 20

KS/SBF Pionen 400

KS/SBF Life IP Rich Waters (Öljaren) 700

KS/SBF Riksväg 56, Strängstorp/Bie 2 500

KS/SBF Centrum Väst 200 -200

KS/SBF Dagvatten, dammar mm 500 2 000 500 -250 -250

KS/SBF Svartbäcksvägen 200 -200

KS/SBF Vasavägen/Backavallen 500 -500

KS/SBF Åsporten 2 000 500 -500

KS/SBF Bergsgatan 1 000 500 1 000 -1 500

KS/SBF Norra stadsdelen väst 200 100 -500

KS/SBF Djulö 1:176 G:a kanotcenter 200 -200

KS/SBF Trolldalen Etapp 2 5 000 500 -500 -3 400

KS/SBF Sandbäcken 3:1 Stortorget 0 0 0

KS/SBF Fastighetsförvärv (Mark, ej byggnader) 30 000 30 000 30 000

KS/SBF Värmbol 1:61 2 000 1 000 2 000 -4 000

KS/SBF Ragnars Gärde nytt område Björnsundet 200 -200

KS/SBF Sköldinge Kanntorp -200

KS/SBF Näringslivsbefrämjande åtgärder 500

KS/SBF Oförutsedda exploateringar 2 000 2 000 2 000 200

KS/SBF
Sothönan 19 iordningsställande av uppställning 
lastbil 1 000 20

KS/SBF Drifteffekt STF, ej utförda projekt 2021 -233
KS/SBF Drifteffekt STF, planerade projekt 2022 300

Exploateringsram kommunstyrelsen 67 650 74 000 67 500 2 737 -7 350 -9 080

SUMMA TOTAL EXPLOATERINGSRAM 67 650 74 000 67 500 2 737 -7 350 -9 080
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Kristdemokraternas vision och mål för Katrineholm  
 
 
 

Kristdemokraternas vision och mål är ett Katrineholm som är 
Sveriges ojämförbart bästa kommun att växa upp i:  
 
CHILD CITY - BARNENS STAD. 
 
Fokuserar vi på det så kommer vi få många nya invånare som 
trivs, betalar skatt och förser staden med nödvändiga resurser 
både materiellt och personellt så att alla invånare kan trivas och 
må bra. 
 
Färdas väl i livet - kommunens kärnverksamheter skola, vård & 
omsorg ska uppnå nöjda och trygga elever, medborgare och 
boende. Det är välfärdens mål.  
 
- Nöjda och trygga medborgare klarar tider av förändring! 
 
 
 
 
 
 
 
Marian Loley John G Ogenholt Joha Frondelius  
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Våra fokusområden: 
 
FOKUSOMRÅDE BARN & FAMILJ 
Vi tar fajten för barnen och familjen. Genom att prioritera och satsa på de minsta 
barnen bygger vi ett gott samhälle och en bättre framtid för oss alla. Tidig upptäckt av 
behov och därmed tidig insats av åtgärd gäller i alla högsta grad barn och unga. 
 
FOKUSOMRÅDE UNGDOMAR 
Vi tar fajten för unga. En av våra största utmaningar är ungdomars tilltro att kunna 
förändra sin egen framtid. Föräldrarnas och skolans roll och ansvar har en stor 
betydelse för utvecklingen av de ungas framtid och skolresultat. 
 
FOKUSOMRÅDE ÄLDRE 
Vi tar fajten för äldre. Prioritera vård & omsorgsnämndens personalbehov och 
volymökningar utifrån medborgares behov. Våra äldre medborgare och personalens 
hälsa och mående. 
  
FOKUSOMRÅDE PERSONAL 
Med öppen dialog och delaktighet skapas en arbetsplats som är utvecklande och 
framgångsrik. Katrineholm står inför en demografisk utveckling som kräver att vi är 
måna om vår personal, detta kan vi inte bara tala om i fina texter och ord utan det är 
handlingen som avgör hur vi lyckas.   
 
FOKUSOMRÅDE SÄKERHET 
Alltid göra risk och sårbarhetsanalyser vid varje förändring av klimatet, lokaler och 
nya byggnader. Ett strukturerat och evidensbaserat brottsförebyggande arbete i 
samråd med polisen, socialförvaltning, skolan och kommunens säkerhetschef. Tidig 
upptäckt och tidig insats är nyckelord för att lyckas. 
 
FOKUSOMRÅDE KRANSORTER 
Allt fler väljer att bo utanför storstäderna och även vår kommun behöver tänka mer 
på hur vi underlättar för människor att bo på landsbygden. Ett exempel på detta kan 
vara att stötta vid etablering av obemannade butiker, detta skulle även gynna miljön 
vid ett minskade resande. Kommunen ska stödja föreningar som bidrar till 
gemenskap, meningsfull och rolig fritid. Kommunen ska underhålla och investera i 
skolor och äldreboenden som ligger i kransorterna. 
 
FOKUSOMRÅDE MILJÖ 
Att kommunen tar fram en koldioxidbudget och ansluter sig till Sveriges 
klimatkommuner. 
För att minska på bilkörning inom tätorten behöver man vintertid halkbekämpa och 
hålla rent på cykel och gångbanor. Dagvatten från nybyggda villor/hus och industrier 
borde i första hand filtreras på den enskilda tomten, så att dagvattnet i det 
kommunala nätet inte utnyttjas i onödan. Detsamma gäller för hårdgörande av större 
ytor, kan vi undvika det på platser där det inte är absolut nödvändigt så är det bra. 
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Utblick Katrineholm 
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Personal 
 
Personalbehovet är stort inom förskolor, skolor och äldreomsorgen, vi tycker inte att 
det görs tillräckligt för att säkra dagens och framtidens bemanningsbehov. Dialogen 
mellan personal, föräldrar och politiker behöver ökas.  
Personalbehovet inom hemtjänsten och på våra äldreboenden är en alltid lika aktuell 
fråga för oss Kristdemokrater. Kristdemokraterna har en politik som lyssnar på 
personalens vardag och vill förstå medborgarnas dagliga behov idag. 
  
Personalen - kommunens viktigaste resurs. Kommunen har idag två stora 
utmaningar, dels svårigheten att nyrekrytera, dels att erfarna medarbetare i hög grad 
väljer att söka sig till andra arbetsuppgifter eller andra arbetsgivare. För att kunna 
behålla våra medarbetare i skola, vård och omsorg behöver vi göra en kraftig satsning 
på bättre villkor, bättre arbetsmiljö, fortbildning, ökad delaktighet och större 
möjligheter att göra karriär i kärnverksamheten.  
 
Vi vill se en individuell lönesättning på riktigt, där erfarenhet, kompetens och 
arbetstyngd skall avspegla sig. Det måste löna sig att stanna kvar i kommunal 
anställning. Vi vill införa karriärmöjligheter, både avseende lön och arbetsuppgifter.  
 
Friskvård är grundläggande för en god hälsa. Självklart skall då kommunen som 
arbetsgivare förespråka regelbunden motion hos sina medarbetare. Med en 
individuellt uttagbar friskvårdssubvention ger vi bästa möjliga förutsättningar till 
våra anställda att utöva den friskvård och motion som passar dem och deras 
livssituation bäst. Alla medarbetare i kommunen skall ges möjlighet till en timmes 
friskvård per vecka på betald arbetstid. Detta genomförs för att uppmuntra 
medarbetare att träna och motionera regelbundet. Friskvård på arbetstid bidrar till 
lägre sjuklönekostnader, ökad trivsel och i förlängningen ökad effektivitet. Vi är 
medvetna om att det för olika enheter är olika lätt att införa detta, men att det kan 
innebära svårigheter för några är inte en anledning att inte satsa på friskvård. 
Vi vill öka friskvårdsbidraget till 2000 kronor per år, precis som majoriteten föreslår. 
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Faller för åldersstrecket  
 
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 
långsiktighet och arbetskraftbristen inom framför allt skola, vård och omsorg 
närmaste decenniet 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 ytterligare 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. 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.  
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Äldreomsorgen 
 
Äldrereformen sen 90-talet med hemmaboendeprincipen har nått nya rekord i antal 
boende hemma. Kvarboendeprincipen var från början en möjlighet, nu har den blivit 
mer av ett tvång. Platsbristen inom äldreboendena håller på att förändras. Dock är 
fortfarande biståndsbesluten bromsen när man vill flytta in till ett boende men måste 
bo kvar hemma. Situationen är ansträngd för både brukare, personal och anhöriga. 
 
Ensamheten bland våra äldre ökar och frågan på hur vi kan lösa den till det bättre blir 
svaret tyvärr många gånger att det pågår en ny utredning och ett hopp om mer 
pengar från staten. Utredningar löser inte ensamheten. Det gör politiker som har tid 
att förstå sambandet mellan mål, ambitioner och resurser. Vi föreslår ldre samtal
förebyggande hembesök till personer över 75år som lever i ett eget boende utan 
hemtjänst eller hemsjukvård. 
Vård och omsorgsförvaltningen behöver fortsätta att skapa högre insikt och 
motivation inom hela personalstyrkan. Att få arbetsglädje och arbetsgemenskap som 
överbryggar tillfälliga vardagsproblem är av högsta prioritet. Statliga riktade bidrag 
som kommer genom KD med flera partiers tilläggsbudget bidrar till 
kompetensutveckling inom vård och omsorg. 
Vi behöver inte förändra fungerande verksamheter utan allt fokus ska ligga på att ta 
bort låsningar och dåligt planerade åtgärder. Personalen inom omsorgen gör ett 
mycket gott jobb för våra äldre. 
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Föreningar 
 
Att uppmärksamma och bekräfta alla ideella föreningar och kyrkoförsamlingar är av 
största vikt inför en tuffare framtid. Ingen kan göra allt men alla kan göra något.  
Samarbetet mellan kommun och ideella föreningarna måste fungera bra och 
utvecklas utifrån ökade krav på effektivitet inom verksamheterna, och utifrån 
kommande demografi och ekonomi. Vi vill införa en fritidscheck för att stötta 
föreningar och ungdomar. 
 
Investeringar 
 
Katrineholms kommun har gjort och gör stora investeringar inom fastigheter och 
därmed behov av personalförstärkningar kommer i framtiden påverka och förändra 
kommunens ekonomi. Skattekraften, alltså alla som jobbar och betalar skatt är av 
största vikt att den ökar i Katrineholm med tanke på kommande kostnadsökningar. 
Att bygga nya lokaler med ökade kostnader för personal utan en kontroll på 
finansierad verksamhet kan bli en otrevlig verklighet om antal invånare inte ökar i 
den takt som majoriteten har i sin vision.  
Den totala investeringsvolymen som majoriteten har beslutat och nu genomför är 
exceptionellt hög. Investeringarna leder till kraftigt höjda hyror och ökade 
avskrivningar vilket i sin tur påverkar kommande driftbudgetar. Under 2022 ser vi 
hur kostnaderna för hyror ökar till följd av detta och än högre kommer de bli enligt 
planen för efterföljande år. Majoritetens höga investeringstakt fortsätter även under 
2022, nu ska bland annat de nya skolorna utrustas med nya inventarier.  
Frågan som vi Kristdemokrater ställer är vilka prioriteringar majoriteten ska göra 
gällande kommande investeringar, detta då man redan nu överstiger målet för 
avskrivningar. Vi anser att investeringarna nu måste ske i ett lugnare tempo, detta är 
också något som kommunens tjänstemän påpekat, annars finns det en risk att 
kommunen förbygger sig och att skola, vård och omsorg får leva med en bitter 
eftersmak. 
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Integration och egen försörjning 
 
Att få arbetslösa & utrikesfödda, som står utanför arbetsmarknaden i sysselsättning 
är en nyckelfråga på många sätt. Katrineholm ligger på 9:e plats i Sverige över 
kommuner med störst andel vuxna med långvarigt bistånd, så behöver det inte vara! 
Katrineholm har ett stort utanförskap. Det handlar om 4852 personer som inte 
försörjer sig själv, enligt statistik från Svenskt Näringsliv. Samtidigt finns det en 
omfattande kompetensbrist när företag söker personal. Att känna sig behövd och att 
barnen får se sina föräldrar gå till ett arbete påverkar hela familjen positivt. 
Stöttningen måste bli mer personlig än generell då det inte är helt enkelt att etablera 
sig i ett nytt land. Att behärska det svenska språket är en grundförutsättning för att få 
arbete och utbildning, är en mycket viktig faktor för att göra sig attraktiv på 
arbetsmarknaden. Vi menar att en lyckad integration till stor del sker i första hand 
via arbetslivet. För nyanlända till Sverige och Katrineholm är det av största vikt av att 
komma in i snabba insatser och i kontakt med rätt instanser, vilket KD:s förslag på ny 
Arbetsmarknadsenhet kan hjälpa till med.  
Det finns goda exempel i Örebro, Markaryd och Borås där frågor som socialt arbete, 
vuxenutbildning, SFI och arbetsmarknadsfrågor samordnas under en förvaltning. 
Denna modell har vi motionerat om och vi tror stark på att arbetssättet skulle kunna 
göra stor skillnad även i Katrineholm. 
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Näringsliv 
 
För att säkerställa finansiering av skola, vård och omsorg, och bidra till att klara 
integrationen och arbete måste vår näringslivspolitik vara bra. Vi måste ha starka 
företag som vågar satsa, vill utvecklas och vill nyanställa nya medarbetare. Vi vill 
skapa ett företagsklimat som uppmuntrar företagarna till det. Det är framför allt de 
små och medelstora företagen, vilka ofta är familjeföretag, som ska stå i centrum för 
vår näringslivspolitik. Vi måste ge svenska lantbrukare och besöksnäringen, ofta 
belägen i landsbygd, goda villkor så att dom kan överleva och utvecklas. För varje 
människa som går från arbetslöshet till ett arbete sparar samhället stora kostnader 
och får i stället ökade skatteintäkter. Olika beräkningar visar att samhällets 
ekonomiska vinst kan vara mellan 300tkr - 1 Mkr för varje person som kommer i 
arbete. Dessa pengar kan användas för att garantera vår välfärd. Och dessutom en 
oerhörd förbättring av privatekonomi och livskvalité för den som kommer i arbete.  
 
 
Familj  
 
Vi Kristdemokrater anser att familjen är den viktigaste gemenskapen och den grund 
som samhället står på. Familjer ser ut på många olika sätt och kommunen måste 
alltid underlätta och ge goda förutsättningar för familjen att möta livets utmaningar. 
Barn som växer upp i trygga familjer får goda förutsättningar att klara livet 
utmaningar.  
 
 
Ungdomar och psykisk ohälsa 
 
Vi ser att den psykiska ohälsan ökar bland ungdomar och då särskilt bland flickor i 
högstadieålder. Oerhört oroväckande är också att narkotikaanvändningen är stor och 
det är något vi måste ta krafttag kring.  
Vi vill se en förstärkt Elevhälsa där tillgången ska vara i proportion till de utmaningar 
vi har lokalt i Katrineholm. Ökat samarbete mellan region och kommun och en årlig 
uppföljning av utvecklingen på ohälsotalen behöver ske. 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 och barn att använda på Kulturskolan eller i 
en lokal förening som är listad av kommunen i projektet.   
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Trygghet 
 
Som medborgare ska man alltid kunna lita på att polisen har de resurser som krävs 
för att klara av att förebygga, förhindra och ingripa mot brott. Katrineholm ska vara 
en trygg kommun att leva i, vi vill se fortsatta satsningar på trygghetsskapande 
åtgärder och välkomnar både kommunala, föreningars och bostadsbolags satsningar 
på detta. 
Vi ser att orosanmälningarna gällande barn och unga har ökat med 21% från 
föregående år. Vi behöver förstärka insatserna för våra barn och ungdomar så att vi 
minimerar risken för att de kan hamna i ungdomskriminalitet. 
Trygghet och tillit är en av medborgarnas viktigaste upplevelser för en framtidstro på 
Katrineholm.                   
Välfärd är att färdas väl i livet, hela livet. Katrineholmarna vill och kan mer! 
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SATSNINGAR OCH SÄRSKILDA UPPDRAG 2022-2024 
 
BILDNINGSNÄMNDEN (925 022 tkr)  
 
Vi Kristdemokrater vill se en skola där ingen lämnas efter och ingen hålls tillbaka. 
Andelen elever som når gymnasiebehörighet efter nionde klass måste bli 100%, då 
behöver kraftfulla åtgärder och investeringar i elevers skolgång prioriteras!  
Andelen har förbättrats något under 2021 men det är ändå hela 73 av 382 elever från 
avgångsklasserna som inte får gymnasiebehörighet. 
Andelen elever som når gymnasiebehörighet samt den låga andel elever som läser 
högskoleförberedande program på gymnasiet talar sitt tydliga språk, detta måste tas 
på allvar. 
 
Skolan behöver skapa drömmar hos elever genom att strukturerat bjuda in olika 
yrkesgrupper för att berätta om sina arbeten. Detta kan med fördel ske genom 
föräldrar men även via intresseorganisationer som tex Företagarna. 
 
Katrineholms kommun har en lägre andel invånare i arbetsför ålder än riket i övrigt, 
vilket minskar skatteunderlaget. Det är därför viktigt att de barn som växer upp, går 
ut skolan och blir anställningsbara så att vi säkrar framtida skatteintäkter. För att nå 
framgång långsiktigt och undvika framtida kostnader för arbetslöshet samt 
utanförskap måste det till mer insatser i unga år, dvs. ett ännu större fokus på 
förskola och grundskola. 
 
Forskning visar på att små barngrupper i förskolan och hög personaltäthet leder till 
barns välmående, lärande och utveckling. I Katrineholm har vi tyvärr fortsatt för 
stora barngrupper och vi behöver investera i mer personal.  
 
I Katrineholms kommunala förskolor, grundskolor och gymnasieskolor har generellt 
låga kvalitetsindex jämfört med övriga landet. Resursindex i förskola, grundskola och 
gymnasieskola är högt, vilket innebär att vi har låga kostnader jämfört med vad andra 
liknande kommuner. Detta visar tydligt på att resurserna som tillsätts är för små för 
att bedriva en kvalitativ skola för kommunens elever. 
 
Om man räknar på vad Katrineholms skolor kostar jämfört med referenskostnaden 
som SKR tar fram för liknande kommuner så underfinansieras Katrineholmsskolor 
med 41 miljoner kronor per år, inte så konstigt att utfallet blir därefter. 
 
Kristdemokraterna vill satsa ytterligare 10 miljoner kronor utöver majoritetens 
budget 2022. 
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Kristdemokraterna i Katrineholm vill att bildningsnämnden fokuserar på följande 
under 2022: 
Ökade tidiga insatser i förskola och grundskola. 
Ökande insatser för att kunna läsa efter årskurs ett. 
Flera mentorer i högstadiet, 75 elever/mentor 
Lärarna ska kunna erhålla planerad tid för veckosamtal med varje elev, ca 10min. 
Detta för att knyta än starkare band till eleven och utifrån elevens behov stötta för att 
ta skolarbetet framåt under kommande vecka. Vi tror också att detta leder till ökad 
måluppfyllelse, ökad trygghet, ordning och reda i skolan. 
En särskild insats behövs för att öka intresset för vård och omsorgsprogrammet. 2021 
har intaget till programmet minskat med 30% och det är inte alls bra med tanke på 
den demografiska utveckling vi står inför i vår kommun.   
Vidareutbildning av rektorer. Utbildning som ska syfta till att skolornas rektorer får 
en mer coachande roll. Uppföljning och utveckling av lärarnas arbetssätt ska vara i 
fokus för att eleverna ska uppnå gymnasiebehörighet efter nionde klass. 
Tillsätta en grupp av representanter från skola, förvaltning, fackföreningar och 
majoritet & opposition i nämnden som gör en översyn av förvaltningens 
personalpolitik, attraktionskraft, lön, förmåner, arbetstider mm. Arbetet ska vara 
inriktat på att öka andelen behöriga förskollärare och lärare samt trygga en långsiktig 
bemanning. 
Förskolelärare andel idag 36%, mål 60%  
Lärare med legitimation och behörighet i minst ett ämne andel idag 60%, mål 80%  
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Vi vill studera utvecklingen i Göteborg där man på en gymnasieskola infört 3 
terminers system. Kristdemokraterna i Katrineholm vill utreda om detta skulle kunna 
vara något även för Katrineholms kommun att prova. 
 
Syftet är att lärare och eleverna ska få kortare terminer med tydligare 
avstämningspunkter och sedan två veckors uppehåll för återhämtning. Lärarnas 
studiedagar kan då förläggas under den ena veckan mellan terminerna. 
Förslag på 3 termins årshjul 
 
Termin 1: 13 augusti  25 oktober 
Termin 2: 11 november  7 februari 
Termin 3: 24 februari  10 juni 
Novemberlov: vecka 44, 45 
Jullov: vecka 51, 1 
Sportlov: vecka 7, 8 
Påsklov: vecka 16 
 
 
Satsningar och mål: 
 

 Minska barngruppstorleken i förskolan och på fritids under mandatperioden                   
utifrån rekommenderade gruppstorlekar.  

 Fritidsverksamheten behöver anpassas efter behov i hela kommunen. 
 Erbjud samhället att öppna för alternativ inom barnomsorgen. 
 Ämnen som musik och slöjd på låg och mellanstadiet ska undervisas av 

utbildad personal. 
 Samverkan skola  näringsliv behöver fler nya forum och arbetssätt för att 

motverka ungdomsarbetslösheten. 
 Inför mer motion - fysisk aktivitet i skolan 
  
 Information och utbildningsinsatser för mer manlig personal inom förskolan 
 Aktivt utveckla vård & omsorgscollege för att skapa intresse för yrket. 
 Minska buller i förskolan för barn under 6 år. 
 Lärarna ska ha planerad tid för veckosamtal med varje elev, ca 10min. 
 Test med 3 terminers system. 
 100% ska nå gymnasiebehörighet i årskurs 9. 
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VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN (827 818 tkr) 
 
Äldre och funktionsnedsatta personer är beroende av politiska beslut. Det finns ingen 
åldersgräns som upphäver rätten att bestämma över sin vardag. Äldre ska få känna 
välbefinnande och ha inflytande över vilka omsorgsinsatser som ges. Alla ska få ett 
värdigt bemötande, ett tryggt boende och nära till läkarkontakter inom 
äldreomsorgen. Vi vill höja demens- och geriatriska kompetensen hos personalen och 
få in mer kultur i omsorgen.   
 
Under pandemin har kommunen haft en kulturarbetare som på heltid arbetat i 
äldreomsorgen, detta vill vi ska permanentas från och med 2022.  
 
Kristdemokraterna vill se en översyn av lönesättning vid delade turer, en anpassad 
timlön även för timmarna mellan passen har visat sig framgångsrikt i andra 
kommuner. 
 
Pröva kommunanställda läkare. I avvaktan på beslut ser vi gärna en 
försöksverksamhet där Katrineholm får möjlighet att köpa in läkarkompetens från 
regionen, vilket regionerna får ett statligt stöd för. Målet är att ha en medicinskt 
ansvarig läkare, (MAL).  
 
Vi behöver fler sjuksköterskor. Regionens förskjutning av vårdansvar till kommunen 
uppstår mer arbete för kommunens sjuksköterskor inom äldreomsorgen.  
 
Satsningar 
 

 Skobidrag på 800kr/år till anställda inom vård och omsorg. 
 Uppföljning av erhållna personalutbildningar bör ske vid varje årsbokslut.  
 Språkprofilboende för äldre med annat modersmål än svenska. 
 Utveckla hemleveransen av matlådor till hemmaboende. Matleveransen ska 

överlämnas personligt till kunden.  
 Inför äldreboendegaranti för dem över 85 år. 
 Årsvis kontroll på aktuell personalkvot inom äldreomsorgen utifrån att egen 

personal ska klara sin vardag utan extra tjänster via AF eller andra 
praktikplatser. Kontrollen avser dygnets alla 24 timmar 

 Välkomna privata alternativ inom äldreomsorgen. 
 Öppna för Måltidsvän för ensamma. 
 Starta jämförelser mellan olika hemtjänstutförare på katrineholm.se 
 Påbörja avvecklingen av delade turer med lön mellan passen. 
 Inför MAL, medicinsk ansvarig läkare inom äldreomsorgen. 
  
 Ung omsorg  roligt extrajobb inom äldreomsorgen. 
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KOMMUNSTYRELSEN (208 468 tkr) 
 
Satsningar 
 

 Integrationsfrågan behöver årlig genomgång både på kort och lång sikt över 
partigränserna. 

 Fortsatt utveckling av Djulö naturområde med permanent bilfri Laxmansväg 
från korsningen Djulö allé till Gatstubergs backe.  

 Inrättar en Arbetsmarknadsenhet som ska arbeta utefter Borås modellen för 
att minska långtidsarbetslöshet. 

 Nytt utomhusbad ihop med simhallen. 
 Södra skolan blir ny Kulturskola. 
 Kontinuerlig uppföljning av KLC Katrineholms logistikcentrum. 
 Skapa en digital exponering av kommunens företagare på vår hemsida och i 

kommunens turistbyrå. 
 Fritidscheck där barn och ungdomar mellan 6-15 år får 600kr/år och barn. 
 Guppa lagom sänker höjden på vägbulorna utefter stadens genomfarter. 
 Uppföljning av erhållna personalutbildningar bör ske vid varje årsbokslut.  
 Bygg temaparker, med instrument & lekstad för utvecklande lek för barn och 

unga. Platser som torget och Djulö fritidsområde ska utredas. 

 
 
KULTURNÄMNDEN (44 740 tkr) 
 
Satsningar 
 
 

 Kulturskolan ska integreras med grundskolan i ämnena: konst, musik och 
teater, för att alla barn ska tidigt komma i kontakt med kulturen genom att 

 
 Kulturskolans lärare ska då arbeta tillsammans med grundskolans lärare i de 

föreslagna ämnena under ordinarie schemalagd tid. 
 Vi vill att det ska finnas ett antal fribiljetter till varje konsert för grundskolans 

elever som sponsras av Katrineholms kommun, t.ex. till Katrineholms 
filharmoniska, Katrineholms Musikkår, m.fl. 

 Vattentornet ska få bli en ljusbärare som kommer att sätta vår stad på kartan. 
Alla sidor på tornet ska förses med en ordentlig fasadbelysning. 
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SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN (133 962 tkr) 
 
Satsningar 
 

 Fortsatt utveckling av närodlade och ekologiska måltider 
 Fortsatt utveckling av hemleveransen av matlådor till hemmaboende med 

utökade valmöjligheter av maträtter och ökad matkvalitet. Matleveransen ska 
överlämnas personligt till kunden.  

 Införa kommunalt vägbidrag till landsbygdsvägar. 
 Sop och saltmaskinen ska användas vintertid på gång- och cykelbanor

 
SOCIALNÄMNDEN (199 431 tkr) 
 
Satsningar 
 

 Utöka arbetsrelaterad praktik vid försörjningsstöd med Viadidakt & 
Arbetsförmedlingen. 

 Säkerställa tidiga insatser efter tidig upptäckt för barn och ungdomar. 
 Fortsatt ökat fokus på samverkan med regionen om framtidens 

diagnosutredningar av unga. 
 Utveckla mentorsstödet för nyanställda. 
 Aktiv satsning för mer manlig personal inom socialförvaltningen. 
 Bearbeta sökandet efter kontaktpersoner och kontaktfamiljer. 
 Flytta hanteringen av sociala hyreskontrakt till KFAB & KLF. 
 Fokus på förvaltningsansvaret för arbetet med samsjuka med 

dubbeldiagnoser. 
 Snabbare omställning vid verksamhetsförändringar inom egen personal 

utifrån fördelning till arbetsintensiva arbeten.  
 Personalomsättningen bland de som handlägger försörjningsstöd är stor. 

Enligt förvaltningen är en av orsakerna till detta ett för lågt löneläge. Det 
behövs en riktad satsning för att få upp lönerna, kunna rekrytera behörig 
personal och att få dem att stanna. 

 Bostad först efter utredning av hemlöshet. 
 Inför anhörigbehandling till familjer som lever med person som har 

beroendesjukdom. 
 Ett ökat inflöde av barnärenden har medfört att ärenden inte utreds direkt när 

de kommer in utan hamnar på en väntelista. Det behövs en riktad insats för att 
detta inte ska fortgå. 
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ARBETSMARKNADSENHET (10 000 tkr) 
 
Arbetsmarknadsenheten (AME) arbetar med arbetssökande som uppbär ekonomiskt 
bistånd. Personalen arbetar med att stötta kommuninvånare för att komma vidare till 
ett arbete eller studier. 
 
AME kan placeras under KS, VIAN eller SOC, beroende på var det passar bäst. 
 
Så går det till hos AME: - Du får en arbetsmarknadshandläggare som följer dig hela 
vägen. Tillsammans med din handläggare görs en individuell kartläggning och du 
deltar i arbetsförberedande program. Du och din handläggare gör en planering mot 
arbete eller studier. Vägen dit kan innebära arbetsträning inom kommunens 
förvaltningar, kommunala bolag eller i vissa fall på den privata arbetsmarknaden. I 
enstaka fall kan du erbjudas en tidsbegränsad arbetsmarknadsanställning. 
 
 

 Arbetsmarknadsenhet enligt Boråsmodellen 

 
 
VIADIDAKTNÄMNDEN (62 037 tkr) 
 
Satsningar 
 

 Utvärderingsbara mål inom SFI 
 Ökad satsning på YH utbildningar. 
 Nystartsjobb
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Förslag till beslut  
Kristdemokraterna föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna Kristdemokraternas förslag till satsningar och särskilda 

uppdrag i kommunbudget för 2022 med flerårsplan för 2023 och 2024. 
att minska majoritetens Investeringsplan för 2022-2024 med 3% årligen. 
att skattesatsen för 2022 fastställs till 22,12 per skattekrona. 
 
 
Investeringsramarna följer majoritetens förslag men med ett effektiviseringskrav på 
3% årligen på Investeringsplan. 
Utifrån statliga riktade bidrag anpassas vår budget och verksamheter i 
förekommande nämnder. 
Vi reserverar oss mot fel i siffror. 



PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2021-10-27 1 (1)

§ 174 KS/2021:315  043

Renhållningstaxa 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige antar renhållningstaxa – KFS nr 4.03.

2. Den nya taxan gäller från och med den 1 januari 2022.

Sammanfattning av ärendet

Katrineholms Vatten och Avfall AB (KVAAB) har tagit fram förslag till renhållningstaxa för 
år 2022.

Det föreligger ett behov av att höja renhållningstaxan från 1 januari 2022 med anledning 
av att:

Tekniska Verken i Linköping AB aviserat om höjda behandlingsavgifter 
från 2022. Grunden för detta är höjd förbränningsskatt (från 100 till 
125 kr/ton) samt ökade kostnader för utsläppsrätter vars priser höjts 
rejält efter att systemet med utsläppsrätter gått in i en ny fas för åren 
2021–2030,

bolaget kommer att få kostnader för att hantera det nya kommunala 
ansvaret- att samla in och behandla returpapper.

entreprenörspriser indexregleras.

förbättra tillgänglighet till återvinningscentral i Katrineholm genom 
söndagsöppet under del av året.

ett för lågt uttag av hämtningsavgift för 2021.

Ärendets handlingar

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-07

Styrelseprotokoll Katrineholms Vatten och Avfall AB, 2021-09-15

Tjänsteskrivelse, Sörmland Vatten

Renhållningstaxa

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

2021-10-07
Vår beteckning

KS/2021:315 - 043Kommunledningsförvaltningen

Nämndadministration
Mottagare:

Vår handläggare

Axel Stenbeck
Handläggare telefon

0150-570 80
Handläggare e-post

Axel.Stenbeck@katrineholm.se

Renhållningstaxa

Förvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta renhållningstaxa.

2. Den nya taxan gäller från och med den 1 januari 2022

Sammanfattning av ärendet
Katrineholms Vatten och Avfall AB (KVAAB) har tagit fram förslag till renhållningstaxa för år 
2022.

Det föreligger ett behov av att höja renhållningstaxan från 1 januari 2022 med anledning av:

• Att Tekniska Verken i Linköping AB aviserat om höjda behandlingsavgifter från 2022. 
Grunden för detta är höjd förbränningsskatt (från 100 till 125 kr/ton) samt ökade 
kostnader för utsläppsrätter vars priser höjts rejält efter att systemet med 
utsläppsrätter gått in i en ny fas för åren 2021–2030,

• Att bolaget kommer att få kostnader för att hantera det nya kommunala ansvaret- att 
samla in och behandla returpapper.

• Att entreprenörspriser indexregleras.

• Att förbättra tillgänglighet till återvinningscentral i Katrineholm genom söndagsöppet 
under del av året.

• Ett för lågt uttag av hämtningsavgift för 2021.

Ärendets handlingar
• Styrelseprotokoll Katrineholms Vatten och Avfall AB, 2021-09-15

• Tjänsteskrivelse, Sörmland Vatten

• Renhållningstaxa

Axel Stenbeck
Utredare

Beslutet skickas till:

Akt















 Bilaga 3a 

1 
 

Handläggare: Ann-Christine Nyberg 
 
 
Katrineholm 31 augusti 2021 Katrineholm Vatten och Avfall AB 

 

Förslag till beslut 
Styrelsen antar för egen del förslaget till ny renhållningstaxa för hushållsavfall samt före-
slår kommunfullmäktige att fatta samma beslut. Ändringarna föreslås träda i kraft 1 
januari 2022. 

Ärendebeskrivning 

Vid de senaste årens taxerevideringar har Sörmland Vatten till styrelsemötet i juni må-
nad kunna presentera eventuella förslag till beslut om justering av renhållningstaxan. 
Detta i enlighet med önskemål från ägaren. Det var dock inte möjligt att få fram underlag 
för korrigering av avgifterna till juni 2021. Styrelsen beslutade därför att ärendet skulle 
behandlas på mötet i september i stället och då med beslutsunderlag grundat på fakta 
som framkommit under sommaren. 

Behov att justera renhållningstaxor inför 2022 

Det föreligger ett behov av att höja renhållningstaxan från 1 januari 2022 med an-
ledning av: 

 att Tekniska Verken i Linköping AB aviserat om höjda behandlingsavgifter 
från 2022. Grunden för detta är höjd förbränningsskatt (från 100 till 125 
kr/ton) samt ökade kostnader för utsläppsrätter vars priser höjts rejält efter 
att systemet med utsläppsrätter gått in i en ny fas för åren 2021 2030, 

 att bolaget kommer att få kostnader för att hantera det nya kommunala an-
svaret - att samla in och behandla returpapper,  

 att entreprenörspriser indexregleras, 

 att förbättra tillgänglighet till ÅVC i Katrineholm genom söndagsöppet un-
der del av året, 

 ett för lågt uttag av hämtningsavgift för 2021. 

Avgifterna för kärl- och säckavfall består av en grundavgift, en hämtningsavgift 
samt en behandlingsavgift. Höjning av de i taxan ingående delarna föreslås ske 
enligt bifogat taxedokument. 
 
För en fastighet som innehar ett vanligt förekommande abonnemang i form av 190 
l kärl innehållande 14 kg avfall per hämtning med hämtning varannan vecka inne-
bär detta en höjd avgift per år från 2 015 kr till 2 257 kr vilket är 242 kr per år eller 
ca 20 kr per månad. 
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En flerbostadsfastighet med 15 lägenheter och 2 st. 660 l kärl (veckohämtning), 
innehållande 108 kg avfall per vecka, får en höjd avgift med 3 314 kr per år - från 
19 828 kr till 23 142 kr. Detta motsvarar ca 18 kr per lägenhet och månad. Belop-
pen inkluderar moms. 

Ovanstående kostnadsökningar har i bifogat förslag till justering av renhållnings-
taxa fördelats enligt de principer som antogs av kommunfullmäktige 2020. Höj-
ningarna som föreslås motsvarar en intäktsförstärkning för bolaget uppgående till 
ca 3 000 kkr. 
 

Därtill behöver korrigeringar och vissa förtydliganden i renhållningstaxans föreskrift 
genomföras. Detta bland annat med anledning av kommunernas nya ansvar för 
insamling- och behandling av returpapper som fram till och med 2021 omfattades 
av producentansvar. Punkterna nedan refererar till aktuell punkt i renhållningstax-
ans föreskrift (textdel). 

 
Generellt ändrat i dokumentet 

 Fastighetsägare ersatt med fastighetsinnehavare 
 

2.4 Grundavgift 

där hushåll får lämna grovavfall, farligt avfall, el avfall och trädgårdsavfall utan extra avgi  

med anledning av upprepning i punkterna 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3 samt att vi kompletterar med 
en punkt 2.4.4  

Ny punkt under 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3 samt 2.4.4: 

 Möjlighet att lämna returpapper på återvinningsstation 
 

2.8 Avgifter vid undantag 

Tagit bort paragraf 35 och 40 då endast paragraf 42 är relevant. 

2.9 Avgifter vid delad avfallsbehållare 

Tagit bort formuleringen om begränsande till en- och tvåfamiljshus då det även kan gälla 
fritidshus. 

3.2.3 Kärlbyte och kärllås 

Anpassat till kommunens aktuella kärlstorlekar. 

3.2.9 Slam från enskilda avloppsanläggningar 

 

Komplettering: anläggningens volym i stället för volym, samt att vid samtidig tömning gäller 
två eller fler. 
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3.2.11 Slam från fettavskiljare  

 
Komplettering: anläggningens volym i stället för volym. 

3.2.13 Latrin  

 
Ny beskrivande text för att förtydliga för kunden att ett abonnemang krävs i grunden samt 
att eventuell hämtningskostnad tillkommer: 

Avgift för latrinabonnemang faktureras fastighetsinnehavaren per behållare samt hämt-
ningsavgift per behållare vid behov. Latrin hämtas i engångsbehållare, som ska placeras 
vid hämtningsfordonets uppställningsplats. Behållaren ska vara märkt enligt renhållarens 
anvisningar. Lock ska vara väl stängt och behållaren ska vara rengjord utvändigt. 

5 Ordlista 

Akuttömning/akuttillägg  kompletterat med 24 timmars alternativ. 

Avfallsbehållare  anpassat till kommunens aktuella kärlstorlekar. 

Bomkörningsavgift  ändrat slammet till avfallet. 

Budning  tagit bort orden: utanför ordinarie hämtningsintervall 

Dragvägstillägg/Gångavstånd  ändrat från vill ha till av särskilda skäl har fått godkänt att 
placera. Tagit bort stycke två gällande avstånd till gemensam container då den var felaktig. 

Filtermaterial från fosforfällande anläggningar  
 

Gemensamt kärl - tagits bort och ersätts med delad avfallsbehållare. 

Gångavstånd/Dragvägstillägg  ändrat från vill ha till av särskilda skäl har fått godkänt att 
placera. Tagit bort stycke två gällande avstånd till gemensam container då den var felaktig. 

Komprimerande container - förtydligat att denna inte erhålls via renhållaren. 

Kärllås  tagit bort specificeringen av storleken. 

Paniktömning/paniktillägg  borttaget, se text under Akuttömning/akuttillägg 

Samfällighetsförening  tagit bort text som härleder till VA. 

Sommarhämtning  förtydliga att det gäller period ej fastighetskategori. 
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I Bilaga 3 b framgår förslaget till ny renhållningstaxa för hushållsavfall. 
 
 
Sörmland Vatten och Avfall AB 
 
 
Ann-Christine Nyberg 
Affärsområdeschef renhållning 
 



Förslag

Taxa för hushållsavfall och 
därmed jämförligt avfall från annan 
verksamhet i Katrineholms kommun

(KFS 4.03)

Kommunstyrelsen 2021-10-27, § 174
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1 Inledning
Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet i Katrineholms 
kommun. Gällande bestämmelser för hantering av hushållsavfall finns i kommunens 
renhållningsordning bestående av avfallsföreskrifter och avfallsplan. Information om 
avfallshanteringen finns på www.sormlandvatten.se

Denna taxa träder i kraft xxxx-xx-xx.

Antagen av kommunfullmäktige xxxx-xx-xx.

Avgifter enligt denna taxa är belagda med lagstadgad mervärdesskatt (25 procent).

1.1 Principer 

Denna taxa gäller för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall inom Katrineholms 
kommun. Avgifter för insamling, transport, återvinning och behandling av avfall tas ut i 
enlighet med de belopp och de villkor som framgår av denna taxa samt av föreskrifter om 
avfallshantering för Katrineholms kommun.

Taxan ska: 
finansiera kostnaderna för kommunens avfallsverksamhet 
styra mot målen i kommunens renhållningsordning 
främja miljöanpassad avfallshantering
styra mot en rationell avfallshantering som bidrar till minskad klimatpåverkan 
ge kunden viss valfrihet avseende servicegrad

1.2 Kommunens ansvar för avfallshanteringen 
Katrineholms kommun ansvarar för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av 
hushållsavfall som åläggs kommuner i Miljöbalkens 15 kapitel med tillhörande lagstiftning. 
Insamling och transport av hushållsavfall utförs av kommunens upphandlade entreprenörer. 

1.3 Fastighetsinnehavarens ansvar
Fastighetsinnehavaren är ytterst ansvarig mot kommunen för avfallet som uppkommer eller 
av andra skäl är förekommande på fastigheten. Fastighetsinnehavarens ansvar gällande 
sortering, behållare, avfallsutrymmen, hämtningsvägar med mera återfinns i kommunens 
avfallsföreskrifter. 
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2 Allmänna bestämmelser 

2.1 Fastighetsinnehavarens avgiftsskyldighet 
Fastighetsinnehavare till fastighet där hushållsavfall uppkommer eller av andra skäl 
förekommer är skyldig att betala avfallsavgift enligt denna avfallstaxa och ska teckna 
abonnemang för aktuella avfallsslag. Med fastighetsinnehavare avses den som är 
fastighetsägare eller den som enligt 1 kap 5 § fastighetstaxeringslagen 1979:1152 ska 
anses som fastighetsägare. 

Tomträttsinnehavare och samfällighetsförening kan i förekommande fall jämställas med 
fastighetsinnehavare. 

Avgiftsskyldighet föreligger för alla fastigheter som är bebyggda. Avgiftsskyldighet föreligger 
även från fastigheter där avfall inte finns att hämta. 

Ändring av ägandeförhållande, behållarstorlek eller annan ändring som kan ha betydelse 
för beräkning av avfallsavgiften ska utan dröjsmål anmälas till renhållaren enligt 
kommunens renhållningsordning. Ny avgift ska gälla från och med den dag ändringen 
träder i kraft, men avgiften justeras först vid nästa ordinarie faktureringstillfälle. 

2.2 Betalning 
Avgifter enligt denna taxa betalas till renhållaren. Fastighetsinnehavaren är betalnings-
ansvarig mot renhållaren. Avgift ska betalas vid den tidpunkt som anges på fakturan. 

Betalas inte fakturerad avgift inom tid som anges på fakturan skickas betalnings-
påminnelse. Därefter skickas inkassokrav och ersättning för inkassokostnad påförs enligt 
lagen om ersättning för inkassokostnader. Dröjsmålsränta faktureras enligt 6 § räntelagen 
från den dag betalningen skulle ha skett.

Anmärkning mot fakturan ska lämnas till renhållaren inom tio (10) kalenderdagar. 

2.3 Behållarstorlekar och behållartyper för hushållsavfall 
De kärlstorlekar som renhållaren tillhandahåller är 190, 370 och 660 liter. För kärlstorleken 
400 liter tillämpas samma avgift som för 370 liter. 

Containrar tillhandahålls i storleken 8 m3. 

För en- och tvåbostadshus med eget kärl eller kärl som delas av upp till två hushåll 
tillhandahålls kärlstorleken 190 liter. 

För latrin hanteras endast behållare som tillhandahålls av renhållaren. 

För hämtning av sorterat matavfall från restauranger och storkök kan 140 liters kärl 
tillhandahållas. 

Komprimatorer och underjordsbehållare tillhandahålls inte av renhållaren. Om fastighets-
innehavare använder sådana behållare eller utrustning utför renhållaren hämtning och 
behandling av avfallet mot avgift enligt denna taxa. 
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2.4 Grundavgift 
Grundavgiften är årlig och betalas för alla fastigheter där hushållsavfall uppstår. 
Grundavgiften för samtliga kundkategorier ska finansiera kostnader för planering, 
utveckling, information, administration, kundservice och fakturering. 

Grundavgiften faktureras även då uppehåll i hämtning beviljats.

För respektive kundkategori ingår följande service i grundavgiften:

2.4.1 En- och tvåfamiljshus 
Med en- och tvåfamiljshus avses bostadsenhet för permanentboende, som taxeras som 
småhus, till exempel villor, radhus och kedjehus. Två en- och tvåfamiljshus som delar kärl 
ingår i denna kategori. 

Följande tjänster ingår i grundavgiften för en- och tvåfamiljshus: 
Tillgång till återvinningscentral 
Hämtning av grovavfall, enligt information från renhållaren 
Mobil insamling av farligt avfall, enligt information från renhållaren
Möjlighet att lämna returpapper på återvinningsstation

2.4.2 Fritidshus
Med fritidshus avses byggnad som taxerats som småhus och som är avsedd att användas 
som tillfällig bostad under semester och fritid (nyttjas inte som permanentboende). Två 
fritidshus som delar kärl ingår i denna kategori. 

Följande tjänster ingår i grundavgiften för fritidshus: 
Tillgång till återvinningscentral 
Hämtning av grovavfall, enligt information från renhållaren
Mobil insamling av farligt avfall, enligt information från renhållaren
Möjlighet att lämna returpapper på återvinningsstation

2.4.3 Flerfamiljshus 
Med flerfamiljshus avses bostadsenhet med minst tre lägenheter.

Följande tjänster ingår i grundavgiften för flerfamiljshus: 
Tillgång till återvinningscentral för enskilda hushåll i flerbostadshus 
Mobil insamling av farligt avfall för enskilda hushåll i flerbostadshus, enligt information 
från renhållaren
Möjlighet att lämna returpapper på återvinningsstation

2.4.4 Verksamheter 
Med verksamheter avses verksamheter som inte är privathushåll, till exempel företag, 
skolor, föreningar, äldre- och gruppboenden.

Följande tjänster ingår i grundavgiften för flerfamiljshus: 
Möjlighet att lämna returpapper på återvinningsstation
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2.5 Hämtningsavgift
Hämtningsavgiften ska täcka kostnader för avfallskärl och hämtning av avfallet. Avgiften 
baseras på behållarstorlek och antal hämtningar. Standardhämtning är varannan vecka.

Hämtningsavgift faktureras enligt följande:
För hämtning varje vecka faktureras avgift motsvarande 2,1 gånger avgiften för 
hämtning varannan vecka.
För hämtning två gånger per vecka faktureras avgift motsvarande 4,4 gånger avgiften 
för hämtning varannan vecka. 
För hämtning tre gånger per vecka faktureras avgift motsvarande 7,1 gånger avgiften 
för hämtning varannan vecka.

2.6 Behandlingsavgift 
Behandlingsavgiften ska täcka kostnader för omlastning, transport till behandlings-
anläggning och behandling av avfallet. Avgiften baseras på avfallets vikt. 

2.7 Utsorterat matavfall 
Hushåll och verksamheter ska sortera ut matavfall för återvinning. Matavfallet sorteras i 
grön påse som tillhandahålls av renhållaren. Gröna påsar med matavfall lämnas i samma 
kärl som påsar med brännbart avfall. 

Fastighetsägare med verksamheter där det uppstår stora mängder matavfall, har möjlighet 
att själva köpa och installera matavfallskvarn kopplad till sluten tank för matavfall. Avgift för 
tömning av matavfall i tank, se 3.2.9. För hämtning av sorterat matavfall från restauranger 
och storkök kan 140 liters kärl tillhandahållas, se 3.1.

2.8 Avgifter vid undantag 
Fastighetsinnehavare som medgivits undantag, enligt 42 § i kommunens föreskrifter om 
avfallshantering, betalar endast grundavgift för den period undantaget avser.

Vid total befrielse från renhållning faktureras ingen avgift.

2.9 Avgifter vid delad avfallsbehållare 
Två närboende, som delar avfallskärl, enligt 34 § i kommunens avfallsföreskrifter, betalar 
en grundavgift per hushåll samt hämtnings- och behandlingsavgift för aktuellt antal 
hämtningar av avfallet. Grundavgift faktureras per hushåll. Hämtnings-och 
behandlingsavgiften faktureras en av fastighetsinnehavarna. 

2.10 Felsorteringsavgift
Vid felsortering kommer fastighetsägaren att meddelas och felsorteringsavgift per tillfälle 
och kärl faktureras.

Till exempel är det inte tillåtet att tillsammans med kärl- och säckavfall samt grovavfall 
lägga farligt avfall och el-avfall, batterier, kyl- och frysskåp, bildäck med mera. Det är heller 
inte tillåtet att använda den gröna påsen till annat än matavfall.
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Även vid påträffande av otillräckligt emballerat avfall i avfallsbehållare har renhållaren rätt 
att ta ut en särskild avgift. 

2.11 Särskilda avgifter och avgifter när taxan inte kan tillämpas
I de fall taxan inte går att tillämpa, exempelvis vid hämtning med andra metoder än de som 
är beskrivna i denna taxa eller där förhållandena väsentligt avviker från vad som är normalt 
får renhållaren besluta om avgifter i enlighet med grunderna för denna taxa och de grunder 
som anges i 27 kap 5 § Miljöbalken.

Om hämtning av hushållsavfall inte kan ske med anledning av att hämtningsvägen inte 
uppfyller kraven i kommunens föreskrifter om avfallshantering faktureras fastighetsägaren 
gällande hämtningsavgift/bomkörningsavgift. 

3 Avgifter

3.1 Abonnemangstyper för kärl- och säckavfall
En- och tvåfamiljshus
Med en- och tvåfamiljshus avses bostadsenhet för permanentboende, som taxeras som 
småhus, till exempel villor, radhus och kedjehus, se 2.4.1.

Avgiften är en periodisk avgift och består av tre delar, grundavgift, hämtningsavgift och 
behandlingsavgift. Normalabonnemanget presenteras först i tabellerna nedan. För 13 
hämtningar per år krävs anmälan om kompostering till tillsynsmyndigheten eller av VA-
huvudmannen skriftligt godkännande om användande av matavfallskvarn.

Avgift faktureras per fastighet med:

26 hämtningar per år
Årsavgift exklusive moms

190 liters 
kärl 

370 
liters 

kärl

Grundavgift 896 kr 896 kr

Hämtningsavgift per kärl 327,20 kr 826,40 kr

Behandlingsavgift per kg 1,60 kr 1,60 kr

26 hämtningar per år
Årsavgift inklusive moms

190 
liters 

kärl

370 
liters 

kärl

Grundavgift 1 120 kr 1 120 kr

Hämtningsavgift per kärl 409 kr 1 033 kr

Behandlingsavgift per kg 2,00 kr 2,00 kr
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13 hämtningar per år
Årsavgift exklusive moms

190 
liters 

kärl

370 
liters 

kärl

Grundavgift 896 kr -

Hämtningsavgift per kärl 261,60 kr -

Behandlingsavgift per kg 1,60 kr -

13 hämtningar per år
Årsavgift inklusive moms

190 
liters 

kärl

370 
liters 

kärl

Grundavgift 1 120 kr -

Hämtningsavgift per kärl 327 kr -

Behandlingsavgift per kg 2,00 kr -

Fritidshus
Med fritidshus avses bostadsenhet som inte är inrättat för helårsboende, se 2.4.2. Avgiften 
är en periodisk avgift och består av tre delar, grundavgift, hämtningsavgift och 
behandlingsavgift. För 5 hämtningar per år krävs anmälan om kompostering till 
tillsynsmyndigheten eller av VA-huvudmannen skriftligt godkännande om användande av 
matavfallskvarn.

Avgift faktureras per fastighet med:

10 hämtningar/säsong
Årsavgift exklusive moms

190 
liters 

kärl

370 
liters 

kärl

Grundavgift 688 kr -

Hämtningsavgift per kärl 124 kr -

Behandlingsavgift per kg 1,60 kr -

10 hämtningar/säsong
Årsavgift inklusive moms

190 
liters 

kärl

370 
liters 

kärl

Grundavgift 860 kr -

Hämtningsavgift per kärl 155 kr -

Behandlingsavgift per kg 2,00 kr -

5 hämtningar/säsong
Årsavgift exklusive moms

190 
liters 

kärl

370 
liters 

kärl

Grundavgift 688 kr -

Hämtningsavgift per kärl 101,60 kr -

Behandlingsavgift per kg 1,60 kr -

5 hämtningar/säsong
Årsavgift inklusive moms

190 
liters 

kärl

370 
liters 

kärl

Grundavgift 860 kr -

Hämtningsavgift per kärl 127 kr -

Behandlingsavgift per kg 2,00 kr -
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Flerfamiljshus 
Med flerfamiljshus avses bostadsenhet med minst tre lägenheter, se 2.4.3. Avgiften är en 
periodisk avgift och består av tre delar, grundavgift, hämtningsavgift och behandlingsavgift. 

Avgift faktureras per fastighet med:
26 hämtningar per år
Årsavgift exklusive moms

190 
liters kärl

370 
liters kärl

660 
liters kärl

Grundavgift per lägenhet 320 kr 320 kr 320 kr

Hämtningsavgift per kärl 327,20 kr 826,40 kr 1 136,80kr

Behandlingsavgift per kg 1,60 kr 1,60 kr 1,60 kr

26 hämtningar per år
Årsavgift inklusive moms

190 
liters kärl

370 
liters kärl

660 
liters kärl

Grundavgift per lägenhet 400 kr 400 kr 400 kr

Hämtningsavgift per kärl 409 kr 1 033 kr 1 421 kr

Behandlingsavgift per kg 2,00 kr 2,00 kr 2,00 kr

52 hämtningar per år
Årsavgift exklusive moms

190 
liters kärl

370 
liters kärl

660 
liters kärl

Grundavgift per lägenhet 320 kr 320 kr 320 kr

Hämtningsavgift per kärl 680,80 kr 1 719,20 kr 2 364 kr

Behandlingsavgift per kg 1,60 kr 1,60 kr 1,60 kr

52 hämtningar per år
Årsavgift inklusive moms

190 
liters kärl

370 
liters kärl

660 
liters kärl

Grundavgift per lägenhet 400 kr 400 kr 400 kr

Hämtningsavgift per kärl 851 kr 2 149 kr 2 955 kr

Behandlingsavgift per kg 2,00 kr 2,00 kr 2,00 kr

104 hämtningar per år
Årsavgift exklusive moms

190 
liters kärl

370 
liters kärl

660 
liters kärl

Grundavgift per lägenhet 320 kr 320 kr 320 kr

Hämtningsavgift per kärl 1 446,40 kr 3 653,60 kr 5 023,20 kr

Behandlingsavgift per kg 1,60 kr 1,60 kr 1,60 kr

104 hämtningar per år
Årsavgift inklusive moms

190 
liters kärl

370 
liters kärl

660 
liters kärl

Grundavgift per lägenhet 400 kr 400 kr 400 kr

Hämtningsavgift per kärl 1 808 kr 4 567 kr 6 279 kr

Behandlingsavgift per kg 2,00 kr 2,00 kr 2,00 kr
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156 hämtningar per år
Årsavgift exklusive moms

190 
liters kärl

370 
liters kärl

660 
liters kärl

Grundavgift per lägenhet - - 320 kr

Hämtningsavgift per kärl - - 7 977,60 kr

Behandlingsavgift per kg - - 1,60 kr

156 hämtningar per år
Årsavgift inklusive moms

190 
liters kärl

370 
liters kärl

660 
liters kärl

Grundavgift per lägenhet - - 400 kr

Hämtningsavgift per kärl - - 9 972 kr

Behandlingsavgift per kg - - 2,00 kr

26 hämtningar per år
Årsavgift exklusive moms

3 m3 
underjords

behållare

4 m3 
underjordsb

ehållare

5 m3 
underjordsb

ehållare

Grundavgift per lägenhet 320 kr 320 kr 320 kr

Hämtningsavgift per behållare 3 099,20 kr 4 132,80 kr 5 165,60 kr

Behandlingsavgift per kg 1,60 kr 1,60 kr 1,60 kr

26 hämtningar per år
Årsavgift inklusive moms

3 m3 
underjords

behållare

4 m3 
underjordsb

ehållare

5 m3 
underjordsb

ehållare

Grundavgift per lägenhet 400 kr 400 kr 400 kr

Hämtningsavgift per behållare 3 874 kr 5 166 kr 6 457 kr

Behandlingsavgift per kg 2,00 kr 2,00 kr 2,00 kr

52 hämtningar per år
Årsavgift exklusive moms

3 m3 
underjords

behållare

4 m3 
underjordsb

ehållare

5 m3 
underjordsb

ehållare

Grundavgift per lägenhet 320 kr 320 kr 320 kr

Hämtningsavgift per behållare 6 447,20 kr 8 596 kr 10 744,80 kr

Behandlingsavgift per kg 1,60 kr 1,60 kr 1,60 kr

52 hämtningar per år
Årsavgift inklusive moms

3 m3 
underjords

behållare

4 m3 
underjordsb

ehållare

5 m3 
underjordsb

ehållare

Grundavgift per lägenhet 400 kr 400 kr 400 kr

Hämtningsavgift per behållare 8 059 kr 10 745 kr 13 431 kr

Behandlingsavgift per kg 2,00 kr 2,00 kr 2,00 kr
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Verksamheter 
Med verksamheter avses verksamheter som inte är privathushåll, till exempel företag, 
skolor, föreningar, äldre- och gruppboenden. Avgiften är en periodisk avgift och består av 
tre delar, grundavgift, hämtningsavgift och behandlingsavgift.

Avgift faktureras per fastighet med:
26 hämtningar per år
Årsavgift exklusive moms

190 
liters kärl

370 
liters kärl

660 
liters kärl

Grundavgift 552 kr 552 kr 552 kr

Hämtningsavgift per kärl 327,20 kr 826,40 kr 1 136,80 kr

Behandlingsavgift per kg 1,60 kr 1,60 kr 1,60 kr

26 hämtningar per år
Årsavgift inklusive moms

190 
liters kärl

370 
liters kärl

660 
liters kärl

Grundavgift 690 kr 690 kr 690 kr

Hämtningsavgift per kärl 409 kr 1 033 kr 1 421 kr

Behandlingsavgift per kg 2,00 kr 2,00 kr 2,00 kr

52 hämtningar per år
Årsavgift exklusive moms

190 
liters kärl

370 
liters kärl

660 
liters kärl

Grundavgift 552 kr 552 kr 552 kr

Hämtningsavgift per kärl 680,80 kr 1 719,20 kr 2 364 kr

Behandlingsavgift per kg 1,60 kr 1,60 kr 1,60 kr

52 hämtningar per år
Årsavgift inklusive moms

190 
liters kärl

370 
liters kärl

660 
liters kärl

Grundavgift 690 kr 690 kr 690 kr

Hämtningsavgift per kärl 851 kr 2 149 kr 2 955 kr

Behandlingsavgift per kg 2,00 kr 2,00 kr 2,00 kr

104 hämtningar per år
Årsavgift exklusive moms

190 
liters kärl

370 
liters kärl

660 
liters kärl

Grundavgift 552 kr 552 kr 552 kr

Hämtningsavgift per kärl 1 446,40 kr 3 653,60 kr 5 023,20 kr

Behandlingsavgift per kg 1,60 kr 1,60 kr 1,60 kr

104 hämtningar per år
Årsavgift inklusive moms

190 
liters kärl

370 
liters kärl

660 
liters kärl

Grundavgift 690 kr 690 kr 690 kr

Hämtningsavgift per kärl 1 808 kr 4 567 kr 6 279 kr

Behandlingsavgift per kg 2,00 kr 2,00 kr 2,00 kr
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156 hämtningar per år
Årsavgift exklusive moms

190 
liters kärl

370 
liters kärl

660 
liters kärl

Grundavgift - - 552 kr

Hämtningsavgift per kärl - - 7 977,60 kr

Behandlingsavgift per kg - - 1,60 kr

156 hämtningar per år
Årsavgift inklusive moms

190 
liters kärl

370 
liters kärl

660 
liters kärl

Grundavgift - - 690 kr

Hämtningsavgift per kärl - - 9 972 kr

Behandlingsavgift per kg - - 2,00 kr

26 hämtningar per år
Årsavgift exklusive moms

8 m3 
container

Grundavgift 552 kr

Hämtningsavgift per behållare 11 020 kr

Behandlingsavgift per kg 1,60 kr

26 hämtningar per år
Årsavgift inklusive moms

8 m3 
container

Grundavgift 690 kr

Hämtningsavgift per behållare 13 775 kr

Behandlingsavgift per kg 2,00 kr

52 hämtningar per år
Årsavgift exklusive moms

8 m3 
container

Grundavgift 552 kr

Hämtningsavgift per behållare 22 922,40 kr

Behandlingsavgift per kg 1,60 kr

52 hämtningar per år
Årsavgift inklusive moms

8 m3 
container

Grundavgift 690 kr

Hämtningsavgift per behållare 28 653 kr

Behandlingsavgift per kg 2,00 kr
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104 hämtningar per år
Årsavgift exklusive moms

8 m3 
container

Grundavgift 552 kr

Hämtningsavgift per behållare 48 709,60 kr

Behandlingsavgift per kg 1,60 kr

104 hämtningar per år
Årsavgift inklusive moms

8 m3 
container

Grundavgift 690 kr

Hämtningsavgift per behållare 60 887 kr

Behandlingsavgift per kg 2,00 kr

26 hämtningar per år
Årsavgift exklusive moms

140 liters 
kärl 

(matavfall)

Hämtningsavgift per kärl 1 120 kr

Behandlingsavgift per kärl 1 520 kr

26 hämtningar per år
Årsavgift inklusive moms

140 liters 
kärl 

(matavfall)

Hämtningsavgift per kärl 1 400 kr

Behandlingsavgift per kärl 1 900 kr

52 hämtningar per år
Årsavgift exklusive moms

140 liters 
kärl 

(matavfall)

Hämtningsavgift per kärl 2 240 kr

Behandlingsavgift per kärl 3 040 kr

52 hämtningar per år
Årsavgift inklusive moms

140 liters 
kärl 

(matavfall)

Hämtningsavgift per kärl 2 800 kr

Behandlingsavgift per kärl 3 800 kr
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104 hämtningar per år
Årsavgift exklusive moms

140 liters 
kärl 

(matavfall)

Hämtningsavgift per kärl 4 480 kr

Behandlingsavgift per kärl 6 080 kr

104 hämtningar per år
Årsavgift inklusive moms

140 liters 
kärl 

(matavfall)

Hämtningsavgift per kärl 5 600 kr

Behandlingsavgift per kärl 7 600 kr

3.2 Tilläggstjänster 
3.2.1 Dragvägstillägg 
En tilläggsavgift för kund som av särskilda skäl fått godkänt att ha kärlet placerat på annan 
plats än den anvisade hämtningsplatsen.

Avstånd mäts enkel väg mellan kärlet och uppställningsplats för hämtningsfordonet. 
Renhållaren avgör när och hur dragvägstillägg ska tillämpas. Dragvägstillägg per kärl 
faktureras i intervaller om 10 meter, med start från 2 meter (1 meter ingår), samt baseras 
på avstånd och kärlstorlek.

Dragvägstillägg faktureras enligt följande: 

För dragväg över 20 meter faktureras avgift motsvarande 1,5 gånger avgiften för 
dragväg 2–20 meter.
För kärlstorlek över 400 liter faktureras avgift motsvarande 1,5 gånger avgiften för 
kärlstorlek upp till 400 liter.

Avgift per kärl och hämtningstillfälle, exklusive moms

Upp till
 400 liter 660 liter

Tillägg för gångavstånd, upp till 400 l kärl, utöver 1 m, per hämtning 
och påbörjat 10 m intervall

8 kr 12 kr

Tillägg för gångavstånd, 660 l kärl, utöver 1 m, per hämtning och 
påbörjat 10 m intervall

12 kr 18 kr

Avgift per kärl och hämtningstillfälle, inklusive moms

Upp till
 400 liter 660 liter

Tillägg för gångavstånd, upp till 400 l kärl, utöver 1 m, per hämtning 
och påbörjat 10 m intervall

10 kr 15 kr

Tillägg för gångavstånd, 660 l kärl, utöver 1 m, per hämtning och 
påbörjat 10 m intervall

15 kr 22,50 kr
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3.2.2 Extrahämtning av kärl- och säckavfall
Extra säck tillsammans med ordinarie hämtning eller extra kärltömning, utöver ordinarie 
hämtning, ska beställas via renhållarens kundservice.

Avgift per styck, exklusive moms

upp till 
400 liter 660 liter

Container 
och 

underjords
behållare

Säck, vid ordinarie hämtningstillfälle 80 kr 80 kr 80 kr

Extrahämtning inom tre arbetsdagar 616 kr 633,60 kr 985,60 kr

Avgift per styck, inklusive moms

upp till 
400 liter 660 liter

Container 
och 

underjords
behållare

Säck, vid ordinarie hämtningstillfälle 100 kr 100 kr 100 kr

Extrahämtning inom tre arbetsdagar 770 kr 792 kr 1 232 kr

3.2.3 Kärlbyte och kärllås
För byte till annan kärlstorlek faktureras avgift. Nyutställning och byte i samband med 
ägarbyte av fastigheten faktureras inte kärlbytesavgift.

Tillbehör till avfallsbehållare av storlek 190–660 liter, erhålls mot en engångskostnad.

Avgift
Exklusive 

moms
Inklusive 

moms

Kärlbyte Byte av kärl till annan storlek. 160 kr 200 kr

Kärllås Lås till 190 – 660 l kärl 600 kr 750 kr

3.2.4 Felsorteringsavgift
Vid felsortering kommer fastighetsägaren att meddelas och felsorteringsavgift per tillfälle 
och kärl faktureras, se 2.10.

Avgift per kategori

Exklusive 
moms

Inklusive 
moms

En- och tvåfamiljshus samt fritidshus 200 kr 250 kr

Flerfamiljshus samt verksamheter 320 kr 400 kr
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3.2.5 Hushållsavfall från tillfälliga arrangemang
Som tillfällig räknas arrangemang som pågår kortare tid än en kalendermånad, till exempel 
marknader och andra tillfälliga arrangemang. Vid tillfälliga verksamheter kan behållare 
ställas ut. Om verksamheten pågår längre tid ska abonnemang tecknas. 

Utställning och hämtning av avfall och behållare utförs endast vardagar.

Avgift
Exklusive 

moms
Inklusive 

moms

Utställning av kärl per hämtställe 480 kr 600 kr

Hemtagning av kärl per hämtställe 480 kr 600 kr

Tömning per kärl 40 kr 50 kr

Avgift för försvunnet kärl upp till 400 l, per kärl 480 kr 600 kr

Avgift för försvunnet kärl 660 l, per kärl 1 360 kr 1 700 kr

3.2.6 Grovavfall 
Grovavfall är till exempel trasiga möbler, leksaker och cyklar. Som grovavfall räknas inte 
fast monterad inredning eller avfall som uppstår vid ny- och ombyggnad av bostad. Det 
räknas som bygg- och rivningsavfall. Trädgårdsavfall, farligt avfall, el-avfall eller bildelar 
räknas inte heller som grovavfall.

Grovavfall från en- och tvåbostadshus samt fritidshus
Hämtning av grovavfall från hushåll, enligt information från renhållaren, ingår i 
grundavgiften. Varje kolli/enhet får väga max 25 kg. Avfallet ska, i den mån det är möjligt, 
buntas eller förpackas på lämpligt sätt samt märkas med ordet grovavfall och fastighetens 
adress. Grovavfall kan också lämnas på återvinningscentralen i Katrineholm. 

Avgifter vid hämtning av grovavfall
Exklusive 

moms
Inklusive 

moms

Schemalagd hämtning vid en- och tvåfamiljsfastigheter samt 
fritidshus

0 kr* 0 kr*

Budning av tilläggskolli vid schemalagd grovavfallshämtning, per 
kolli

80 kr 100 kr

Grovavfall i container, 8 m3 3 200 kr 4 000 kr

Bomkörning, beställt men inte utställt avfall 440 kr 550 kr

* Ingår i grundavgiften.

Grovavfall från flerfamiljshus 
Hämtning av grovavfall i container kan beställas av fastighetsägaren för sina hyresgästers 
behov. Grovavfall kan också lämnas på återvinningscentralen i Katrineholm mot avgift som 
fastställs av återvinningscentralens ägare. 

Avgifter vid hämtning av grovavfall
Exklusive 

moms
Inklusive 

moms

Grovavfall i container, 8 m3 3 200 kr 4 000 kr
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Grovavfall från verksamheter 
Grovavfall kan lämnas på återvinningscentralen i Katrineholm mot avgift som fastställs av 
återvinningscentralens ägare. 

3.2.7 Farligt avfall 
Insamling av farligt avfall från enskilda hushåll erbjuds i form av mobil insamling, enligt 
information från renhållaren. Farligt avfall från hushåll kan också lämnas på 
återvinningscentralen i Katrineholm.

Avgift för farligt avfall 
Exklusive 

moms
Inklusive 

moms

Mobil insamling vid en- och tvåfamiljsfastigheter samt fritidshus 0 kr* 0 kr*

* Ingår i grundavgiften.

Farligt avfall från flerfamiljshus och verksamheter kan lämnas på återvinningscentralen i 
Katrineholm mot avgift som fastställs av återvinningscentralens ägare.

3.2.8 Övrigt budat avfall 
Farligt avfall respektive el-avfall hämtas om entreprenören bedömer att det är förenligt med 
god arbetsmiljö. Hyreskostnad för eventuell sorteringsutrustning för farligt avfall respektive 
el-avfall som tillhandahålls av entreprenör kan tillkomma och faktureras särskilt av 
entreprenören.

Avgift för övrigt budat avfall 
Exklusive 

moms
Inklusive 

moms

Övrig budad hämtning av sorterat, förpackat avfall, per kolli/enhet 1 800 kr 2 000 kr

3.2.9 Slam från enskilda avloppsanläggningar 
Hämtning av slam utöver schemalagd hämtning kan beställas via renhållarens kundservice. 
Hämtningen utförs vardagar inom åtta kalenderdagar från beställning. Beställningar efter 
ordinarie öppettider registreras nästkommande vardag och utförs inom åtta kalenderdagar. 
För hämtning av slam är avgiften baserad på anläggningens volym samt slanglängd. Med 
slanglängd menas avståndet från hämtningsfordonets uppställningsplats till 
slamanläggningens botten eller kopplingspunkt. Om avståndet mellan hämtningsfordonets 
uppställningsplats och slamanläggningen överstiger 10 meter faktureras en tilläggsavgift 
per påbörjad 10 meter.

Slanglängdstillägg faktureras enligt följande: 
För slanglängder över 20 meter faktureras avgift motsvarande 1,5 gånger avgiften för 
slanglängd 11–20 meter.

Inför tömning av minireningsverk ska fastighetsinnehavaren förbereda anläggningen så att 
tömning kan ske genom slamsugning. 

Vid gemensam slamanläggning faktureras tömningsavgiften fastighetsägaren där 
anläggningen är placerad. 

Särskild tidsbokning av hämtning kan ske mot avgift. Tidsbokning sker efter överens-
kommelse med entreprenören. Tidsangivelse anges +/- en timme.



20

Reducerad avgift tillämpas vid beställning av samtidig tömning för två eller fler 
slamanläggningar med samma hämtningsadress. Till exempel vid samtidig budning av 
köksavlopp och sluten tank.

Slamavskiljare, slutna tankar, slam från toalettvagnar samt matavfall i sluten tank

Avgift per 
tömning, 
exklusive moms 

Upp till 2 
m3 3 m3 4 m3 5 m3 6 m3

Över 6 m3, 
per m3

Tömningsavgift 998,40 kr 1 204,74 kr 1 559,17 kr 1 839,55 kr 2 120,77 kr 332,80 kr

Avgifter per 
tömning, 
inklusive moms

Upp till 2 
m3 3 m3 4 m3 5 m3 6 m3

Över 6 m3,
 per m3

Tömningsavgift 1 248 kr 1 506 kr 1 949 kr 2 299 kr 2 651 kr 416 kr

BDT-brunn (köksavlopp)

Avgift per 
tömning, 
exklusive moms

Upp till 2 
m3

Över 2 m3, 
per m3

Tömningsavgift 634,82 kr 279,55 kr

Avgift per 
tömning, 
inklusive moms

Upp till 2 
m3

Över 2 m3, 
per m3

Tömningsavgift 794 kr 349 kr

Övriga avgifter vid tömning av slam

Exklusive 
moms

Inklusive 
moms

Akuttillägg – tömning inom tre arbetsdagar efter beställning under 
ordinarie öppettider

1 200 kr 1 500 kr

Akuttillägg – tömning inom 24 timmar efter beställning under 
ordinarie öppettider

2 000 kr 2 500 kr

Bomkörningsavgift 440 kr 550 kr

Tilläggsavgift slanglängd över 10 m, per 10 m intervall 100 kr 125 kr

Tilläggsavgift slanglängd över 20 m, per 10 m intervall 150 kr 187,50 kr

Särskild tidsbokning, +/- 60 min 440 kr 550 kr

Reduktion vid samordnad tömning 320 kr 400 kr
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3.2.10 Slam från tillfälliga arrangemang 
För hämtning av slam vid tillfälliga arrangemang, som exempelvis matmarknad, musikfest, 
kommunala arrangemang med mera faktureras en framkörningsavgift samt tömningsavgift 
per påbörjad timme.

Avgift

Exklusive 
moms

Inklusive 
moms

Slam från tillfälliga arrangemang, framkörningsavgift 400 kr 500 kr

Slam från tillfälliga arrangemang, per påbörjad timme 800 kr 1 000 kr

3.2.11 Slam från fettavskiljare 
För hämtning av fett från fettavskiljare är avgiften baserad på anläggningens volym samt 
slanglängd. Med slanglängd menas avståndet från hämtningsfordonets uppställningsplats 
till slam-anläggningens botten eller kopplingspunkt. Om avståndet mellan 
hämtningsfordonets uppställningsplats och slamanläggningen överstiger 10 meter 
faktureras en tilläggsavgift per påbörjad 10 meter.

Slanglängdstillägg faktureras enligt följande: 
För slanglängder över 20 meter faktureras avgift motsvarande 1,5 gånger avgiften för 
slanglängd 11–20 meter.

Särskild tidsbokning av hämtning kan ske mot avgift. Tidsbokning sker efter 
överenskommelse med entreprenören. Tidsangivelse anges +/- en timme. 

Avgift per hämtning

Exklusive 
moms

Inklusive 
moms

Upp till 1 m³ 940 kr 1 175 kr

Tillägg per m³ över 1 m³ 940 kr 1 175 kr

Akuttillägg – tömning inom tre arbetsdagar efter beställning under 
ordinarie öppettider

1 200 kr 1 500 kr

Akuttillägg – tömning inom 24 timmar efter beställning under 
ordinarie öppettider

2 000 kr 2 500 kr

Tilläggsavgift slanglängd över 10 m, per 10 m intervall 100 kr 125 kr

Tilläggsavgift slanglängd över 20 m, per 10 m intervall 150 kr 187,50 kr

Särskild tidsbokning, +/- 60 min 440 kr 550 kr

Bomkörning 1 200 kr 1 500 kr

3.2.12 Fosforfällande anläggningar
Avgift för hämtning av filtermaterial från fosforfällande anläggningar faktureras fastighets-
innehavaren per hämtning. Inför tömning av fosforfällor ska fastighetsinnehavaren 
förbereda anläggningen så att tömning kan ske genom slamsugning eller med kranbil. 
Hämtning sker i enlighet med villkor i tillstånd från tillsynsmyndigheten, enligt information 
från renhållaren. Nytt filtermaterial tillförs anläggningen genom fastighetsinnehavarens 
försorg.
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Slanglängdstillägg faktureras enligt följande: 
För slanglängder över 20 meter faktureras avgift motsvarande 1,5 gånger avgiften för 
slanglängd 11–20 meter.

Avgift

Exklusive 
moms

Inklusive 
moms

Filtermaterial i lösvikt upp till 1 000 liter 3 328 kr 4 160 kr

Filtermaterial i lösvikt över 1 000 liter 4 160 kr 5 200 kr

Förpackat filtermaterial upp till 500 kg 1 996,80 kr 2 496 kr

Förpackat filtermaterial över 500 kg 2 080 kr 2 600 kr

Tilläggsavgift slanglängd över 10 m, per 10 m intervall 100 kr 125 kr

Tilläggsavgift slanglängd över 20 m, per 10 m intervall 150 kr 187,50 kr

Tillägg för hämtning av filtermaterial utanför schemalagd period 1 600 kr 2 000 kr

Extra arbete i samband med tömning, per påbörjad timme 960 kr 1 200 kr

Bomkörning 1 200 kr 1 500 kr

3.2.13 Latrin 
Avgift för latrinabonnemang faktureras fastighetsinnehavaren per behållare samt 
hämtningsavgift per behållare vid behov. Latrin hämtas i engångsbehållare, som ska 
placeras vid hämtningsfordonets uppställningsplats. Behållaren ska vara märkt enligt 
renhållarens anvisningar. Lock ska vara väl stängt och behållaren ska vara rengjord 
utvändigt. 

Avgift
Exklusive 

moms
Inklusive 

moms

Pris per latrinbehållare, minsta antal 3 stycken 276,80 kr 346 kr

Budad hämtning av behållare, per behållare 70,40 kr 88 kr

Tillfällig extra latrinbehållare inklusive utställning 347,20 kr 434 kr

Bomkörning, budad men inga behållare vid hämtningsplats 440 kr 550 kr

Egen avlämning vid åretvinningscentral 0 kr 0 kr

4 Hämtningsintervaller
Förklaring av möjliga hämtningsintervall för kärl- och säckavfall. 

Hämtningsintervall

Hämtningar 
per år 

Varannan vecka, helår 26

Var fjärde vecka, helår 13

Varje vecka, helår 52

Två gånger varje vecka, helår 104

Tre gånger varje vecka, helår 156

Varannan vecka, sommarperiod* 10

Var fjärde vecka, sommarperiod* 5
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* Sommarperiod framgår enligt information från renhållaren 

5 Ordlista
Abonnemang/abonnent
Ett standardavtal, där en tjänst levereras för viss tid eller tills vidare. Avtalet som regel-
mässigt är upprättat av leverantören är ofta standardiserat och kunden har ingen eller ringa 
möjlighet att påverka innehållet. Kunden kallas ofta abonnent.

Akuttömning/akuttillägg
Tilläggskostnad för slamtömning inom 24 timmar eller inom tre arbetsdagar efter beställning 
under ordinarie öppettid.

Avfallsbehållare
Behållare som används för uppsamling av avfall. Kan även kallas kärl eller behållare. 
Avfallsbehållare kan vara av olika typ och storlek. Exempel på behållare:

Kärl (storlek 190–660 liter)
Container (8 m3)
Underjordsbehållare, delvis nedgrävda i mark (3–5 m3)
Latrinbehållare

Med kärl menas hjulförsedda plastkärl med lock. De töms i sopbil med hjälp av en kärllyft 
på bilen.

Avfallshantering
Avfallshanteringen regleras i svensk lag genom Miljöbalken och avfallsförordningen, samt i 
kommunens renhållningsordning som består av avfallsplan samt föreskrifter om 
avfallshantering. Det är kommunfullmäktige som fastställer renhållningsordningen och som 
beslutar om avfallstaxan.

BDT-brunn/köksavlopp
Slamanläggning för avloppsvatten från hushåll förutom toalettvatten. BDT står för bad-, 
disk- och tvättvatten. Kan också kallas enskild avloppsanläggning.

Behandlingsavgift
En rörlig del av renhållningsavgiften. Behandlingsavgiften finansierar kostnader för 
omlastning, transport till behandling och avfallsförbränning med energiutvinning. I 
Katrineholm beräknas denna del i kronor per kilo.

Behållare
Behållare som används för uppsamling av avfall. Kan även kallas kärl eller avfallsbehållare. 
Behållare kan vara av olika typ och storlek. Exempel på olika behållare, se Avfallsbehållare.

Bomkörningsavgift
Avgift som faktureras kund i de fall hämtning av hushållsavfall (se definition Hushållsavfall) 
inte kan ske enligt kraven i kommunens föreskrifter om avfallshantering eller då renhållaren 
inte tillåts hämta avfallet.

Budning
Beställning av hämtning/tömning av hushållsavfall (se definition Hushållsavfall).

Container
Avfallsbehållare av storlek 8 m3
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Delad avfallsbehållare
Delad avfallsbehållare kan beviljas av tillsynsmyndigheten efter ansökan. Förutsättningarna 
regleras i kommunernas föreskrifter om avfallshantering. Grundavgift faktureras för 
respektive fastighet, rörlig avgift faktureras för en av fastigheterna.

Dragvägstillägg/Gångavstånd
En tilläggsavgift för kund som av särskilda skäl har fått godkänt att placera sitt kärl närmare 
bostaden än den anvisade hämtningsplatsen.

Dröjsmålsränta
Dröjsmålsränta är en ränta som betalas som ersättning för att en betalning har gjorts efter 
fakturans förfallodag. 

En- och tvåfamiljshus
Bostadsenhet för permanentboende, som taxeras som småhus, det vill säga villor, radhus 
och kedjehus. 

Enskild avloppsanläggning/slamanläggning
Kan vara en sluten avloppstank, slamavskiljare, fosforfälla, minireningsverk eller BDT-brunn 
(bad, disk och tvätt).

Extrahämtning
Beställning av hämtning utöver eller tillsammans med ordinarie hämtning.

Fastighetsinnehavare/fastighetsägare
Med fastighetsinnehavare/fastighetsägare avses den som är ägare av fastigheten eller den 
som enligt 1 kap 5 § fastighetstaxeringslagen 1979:1152 ska anses som fastighetsägare. 

Felsorteringsavgift
Vid felsortering av avfall i kärl kommer fastighetsägaren att meddelas och felet påpekas. Till 
exempel är det inte tillåtet att tillsammans med kärl- och säckavfall samt grovavfall lägga 
farligt avfall och el-avfall, batterier, kyl- och frysskåp, bildäck med mera. Det är heller inte 
tillåtet att använda den gröna påsen till annat än matavfall. Även vid påträffande av 
otillräckligt emballerat avfall i avfallsbehållare har renhållaren rätt att ta ut en särskild avgift. 

Fettavskiljare
Fettavskiljare kan finnas vid till exempel gatukök, restauranger eller skolkök där 
hushållsavfall i form av fett uppstår. Tömning ska ske i enlighet med gällande ABVA.

Filtermaterial från fosforfällande anläggningar
En typ av anläggning för efterföljande rening av fosfor. 

Flerbostadshus
Bostadsenhet med minst tre lägenheter.

Fritidshus
Med fritidshus avses byggnad som taxerats som småhus och som är avsedd att användas 
som tillfällig bostad under semester och fritid (nyttjas inte som permanentboende).

Föreskrifter om avfallshantering
Kommunala bestämmelser för avfallshantering. Avfallsföreskrifterna utgör tillsammans med 
avfallsplanen kommunens renhållningsordning. Föreskrifter om avfallshantering stadgar 
bland annat vilka skyldigheter kommunen och fastighetsinnehavare har samt när, var och 
hur avfall ska hämtas. 
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Gemensam slamanläggning
Gemensam slamanläggning kan beviljas av tillsynsmyndigheten efter ansökan. 
Förutsättningarna regleras i kommunens föreskrifter om avfallshantering. 

Grovavfall
Hushållsavfall som är tungt eller skrymmande och inte lämpligt att samla in i säck eller kärl.

Grundavgift
Den fasta delen av renhållningsavgiften. Grundavgiften ska täcka kostnader för information, 
avfallsplanering, kundservice, fakturering och administration. Dessutom ingår kostnader för 
återvinningscentralen. Grundavgiften belastar samtliga renhållningskunder.

Gröna påsen
En obligatorisk del av insamling av hushållsavfall i form av matavfall. Ingår i taxans avgifter.

Gångavstånd/Dragvägstillägg
En tilläggsavgift för kund som av särskilda skäl har fått godkänt att placerasitt kärl närmare 
bostaden än den anvisade hämtningsplatsen.

Helårsboende/Permanentboende
Bostad där en eller flera personer är folkbokförda.

Hushåll
Enhet för boende, i en- och tvåfamiljshus, i flerfamiljshus eller i fritidshus.

Hushållsavfall
Avfall som kommer från hushåll och avfall från annan verksamhet som till sin typ eller 
sammansättning liknar det avfall som kommer från hushåll. Exempel på avfall som 
uppkommer i hushåll är städsopor, matavfall, latrin, slam, grovavfall och trädgårdsavfall, el-
avfall, läkemedelsrester, rester av olja, färg och bekämpningsmedel och annat farligt avfall, 
samt döda sällskapsdjur.

Med avfall från annan verksamhet som är jämförligt med avfall från hushåll menas avfall 
från industrier, affärsrörelser och annan likartad verksamhet som i 
renhållningssammanhang är jämförligt med avfall som kommer från hushåll.

Hämtningsavgift
En rörlig del av renhållningsavgiften. Hämtningsavgiften finansierar kostnader för insamling 
och avfallsbehållare.

Hämtningsplats
Den plats där avfall hämtas. Hämtningsplatsen behöver inte vara belägen på den fastighet 
där avfallet uppkommer. Det kan finnas olika hämtningsplatser för olika sorters avfall som 
uppkommer på samma fastighet, bland annat beroende på att det är olika fordon som 
hämtar.

Kommunalt ansvar, kommunens ansvarsområde för hushållsavfall
Den skyldighet kommunen har att ta hand om hushållsavfall. Kommunalt ansvar innebär att 
avfall tas omhand genom kommunens försorg. Kommunen har inte skyldighet att hantera 
avfall som omfattas av producentansvar, om det har sorterats ut för att lämnas i 
producenternas insamlingssystem, eller annat avfall än hushållsavfall.
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Kompostering
Från en- och tvåfamiljshus för permanentboende eller fritidshus kan hushållsavfall hämtas 
var fjärde vecka under förutsättning att fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren till 
tillsynsmyndigheten gjort anmälan om kompostering av matavfall och att allt matavfall 
komposteras på fastigheten.

Komprimerande container
En typ av container, som inte erhålls via renhållaren Används oftast för verksamhetsavfall.

Kund
Avser fastighetsinnehavare som har ett abonnemang eller köper en tjänst för 
avfallshantering. Kunder finns registrerade i ett kundregister. Benämningen abonnenter 
finns förekommande och är då synonymt med kunder.

Kärl
Behållare som används för uppsamling av avfall. Kan även kallas behållare och kan vara av 
olika typ och storlek. Exempel på olika behållare, se Avfallsbehållare.

Kärllås
Tillbehör till avfallsbehållare. Erhålls mot en engångskostnad.

Kärl- och säckavfall 
Den del av hushållsavfallet som läggs i kärl eller säck, det vill säga exklusive material till 
återvinning, grovavfall, el-avfall och farligt avfall.

Köksavlopp/BDT-brunn
Slamanläggning för avloppsvatten från hushåll förutom toalettvatten. BDT står för bad-, 
disk- och tvättvatten. Kan också kallas för enskild avloppsanläggning.

Lastväxlarcontainer
En typ av container som inte erhålls via renhållaren.

Latrinbehållare
Tätslutande behållare för mänsklig avföring.

Liftdumpercontainer
En typ av container som erhålls via renhållaren.

Matavfall
Med matavfall avses biologiskt lättnedbrytbart avfall eller livsmedelsavfall från hushåll eller 
verksamheter. Matavfall är rester av det man äter som blivit över, bortrensat eller utgånget.

Matavfallskvarn
Kvarn för sönderdelning av matavfall så att det malda avfallet kan följa med avloppsvattnet 
ut på ledningsnätet eller samlas upp i tank.

Minireningsverk
En typ av enskild avloppsanläggning.

Permanentboende/Helårsboende
Bostad där en eller flera personer är folkbokförda.

Renhållare
Den som av kommunen utsetts ansvarig för hämtning av hushållsavfall. I vårt fall Flen 
Vatten och Avfall AB, Katrineholm Vatten och Avfall AB samt Vingåker Vatten och Avfall 
AB.
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Renhållningsavgift/Taxa för hushållsavfall
Kommunfullmäktige beslutar om taxan, det vill säga vad det kostar. 

Taxan är uppdelad i grund-, hämtnings- och behandlingsavgift. Grundavgift ska betalas för 
alla bebyggda fastigheter. För fastigheter som av tillsynsmyndigheten beviljats uppehåll 
eller befrielse från hämtning av hushållsavfallet faktureras ingen hämtnings- eller 
behandlingsavgift.

1. Grundavgiften finansierar kostnader för upphandling, avfallsplanering, administration, 
kundservice, information, insamling av farligt avfall och grovavfall, återvinningscentral samt 
miljökontrollavgifter.

2. Hämtningsavgiften finansierar kostnader för insamling och avfallsbehållare.

3. Behandlingsavgiften finansierar kostnader för omlastning, transport till behandling och 
avfallsförbränning med energiutvinning. 

Samfällighetsförening
Sammanslutning av fastigheter som har gemensam rätt till mark och ett gemensamt ansvar 
för avfallshanteringen. Hanteras som en juridisk person.

Slamanläggning/enskild avloppsanläggning
Kan vara en sluten avloppstank, slamavskiljare, fosforfälla, minireningsverk eller BDT-brunn 
(bad, disk och tvätt).

Slamavskiljare
En typ av slamanläggning. Kallas ibland två- eller trekammar brunn.

Slanglängdstillägg
Tilläggsavgift vid tömning av slamanläggning eller fettavskiljare, då föraren behöver 
använda över 10 meter slang från där fordonet kan parkeras till botten av 
slamanläggningen eller ”kopplingspunkten”.

Sluten tank
En typ av slamanläggning.

Småhus
En småhusenhet är en byggnad med ett eller två hushåll. En småhusenhet kan även vara 
obebyggd tomtmark avsedd att bebyggas med småhus.

Sommarhämtning
Period för hämtning av kärl- och säckavfall samt latrin.

Tillsynsmyndighet
Den nämnd som fullgör kommunens skyldigheter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Underjordsbehållare (underjordisk container, markbehållare, nergrävda behållare)
Typ av avfallsbehållare.

Uppehåll i hämtning
Ett undantag från kommunernas föreskrifter om avfallshantering då kunden befrias från den 
rörliga delen av renhållningsavgiften, under den aktuella tidsperioden, kan beviljas av 
tillsynsmyndigheten efter ansökan. Förutsättningarna regleras i kommunens föreskrifter om 
avfallshantering.
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Utsträckt hämtningsintervall
Kan beviljas av tillsynsmyndigheten efter ansökan. Förutsättningarna regleras i kommunens 
föreskrifter om avfallshantering.

Verksamhet
Med verksamheter avses yrkesmässiga verksamheter som inte är privathushåll, till exempel 
företag, skolor, föreningar, äldre- och gruppboenden.

Återvinningscentral, ÅVC
Bemannad större anläggning för grovavfall, trädgårdsavfall, el-avfall, farligt avfall med 
mera. Ibland även med verksamhet för återanvändning.

.



PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2021-10-27 1 (1)

§ 175 KS/2021:287  043

Biblioteksavgifter 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige antar biblioteksavgifter – KFS 4.28.

2. De nya avgifterna gäller från och med den 1 januari 2022.

Sammanfattning av ärendet

Enligt bibliotekslagen (2013:801 17 §) ska allmänheten avgiftsfritt få låna eller på annat 
sätt få tillgång till litteratur under en viss tid oavsett publiceringsform.

Detta hindrar inte att folkbiblioteken tar ut:

1. ersättning för kostnader för porto, fotokopiering och andra liknande tjänster.
2. avgift för de fall då låntagare inte inom avtalad tid lämnar tillbaka det som de har 

lånat.

De förändringar som föreslås är höjt pris på bärkasse samt förseningsavgift.   
Förseningsavgiften har slagits ihop för all media då beloppet är detsamma för samtlig 
media. Ersättningsavgifter för skadad eller förlorad media har utökats med fler poster.

Ärendets handlingar

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-07

Kulturnämndens beslut, 2021-08-25, § 29

Biblioteksavgifter

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

2021-10-07
Vår beteckning

KS/2021:287 - 043Kommunledningsförvaltningen

Nämndadministration
Mottagare:

Vår handläggare

Axel Stenbeck
Handläggare telefon

0150-570 80
Handläggare e-post

Axel.Stenbeck@katrineholm.se

Biblioteksavgifter

Förvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta biblioteksavgifter – KFS 

4.28.

2. De nya avgifterna gäller från och med den 1 januari 2022.

Sammanfattning av ärendet
Enligt bibliotekslagen (2013:801 17 §) ska allmänheten avgiftsfritt få låna eller på annat sätt 
få tillgång till litteratur under en viss tid oavsett publiceringsform.

Detta hindrar inte att folkbiblioteken tar ut:

1. ersättning för kostnader för porto, fotokopiering och andra liknande tjänster.
2. avgift för de fall då låntagare inte inom avtalad tid lämnar tillbaka det som de har lånat.

De förändringar som föreslås är höjt pris på bärkasse samt förseningsavgift.   
Förseningsavgiften har slagits ihop för all media då beloppet är detsamma för samtlig 
media. Ersättningsavgifter för skadad eller förlorad media har utökats med fler poster.

Samtliga nya poster och höjda priser är markerad i vit text mot lila bakgrund.

Ärendets handlingar
Kulturnämndens beslut 2021-08-25, § 29

Biblioteksavgifter

Axel Stenbeck
Utredare

Beslutet skickas till:

Akt



PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum Sida

Kulturnämnden 2021-08-25 1 (1)

§ 29 KULN/2021:59  043

Revidering av biblioteksavgifter 

Kulturnämndens beslut

Kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att anta Biblioteksavgifter i 
Katrineholms kommun.

Sammanfattning av ärendet

Enligt bibliotekslagen (2013:801 17 §) ska allmänheten avgiftsfritt få låna eller på annat 
sätt få tillgång till litteratur under en viss tid oavsett publiceringsform.

Detta hindrar inte att folkbiblioteken tar ut:

1. ersättning för kostnader för porto, fotokopiering och andra liknande tjänster.
2. avgift för de fall då låntagare inte inom avtalad tid lämnar tillbaka det som de har 

lånat.

De förändringar som föreslås är höjt pris på bärkasse samt förseningsavgift.   
Förseningsavgiften har slagits ihop för all media då beloppet är detsamma för samtlig 
media. Ersättningsavgifter för skadad eller förlorad media har utökats med fler poster.

Samtliga nya poster och höjda priser är markerad i vit text mot lila bakgrund.

Ärendets handlingar

Tjänsteskrivelse, kulturförvaltningen

Biblioteksavgifter i Katrineholm kommun

Kulturnämndens överläggning

Under kulturnämndens överläggning yttrar sig bibliotekschef Anna-Karin Sjökvist.

Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen, Akten



Förslag

Styrdokumentkatrineholm.se

Biblioteksavgifter i 

Katrineholms kommun

Katrineholms kommuns författningssamling 
(KFS nr 4.28)

Kommunstyrelsen 2021-10-27, § 175
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Dokumentinformation
Beslutshistorik
Antagen av kommunfullmäktige 1995-11-20-21, § 269

Senast ändrad av kommunfullmäktige
2019-11-18, § 170 Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar (KFS 4.11)

2020-05-06 Biblioteksavgifterna separeras från Hyror och avgifter i kommunens lokaler och 
fritidsanläggningar (KFS 4.11) och görs om till Biblioteksavgifter i Katrineholms kommun (KFS 
4.28)

2020-11-16, § 116

2021-XX-XX, § XX

Giltighet
Gäller från och med 2022-01-01



 

3 (3)

Taxor och avgifter

_______________________ 

Biblioteksavgifter
Allmänna avgifter, kronor
Bärkasse 7/10 kr
Förlorat lånekort 20 kr
Ej uthämtat fjärrlån 50 kr
Kopiering svartvitt 5 kr
Kopiering, färg 7 kr
Förseningsavgifter (kronor/dag)
All media 2/ 4 kr
Maxgräns 50kr/ media och max 300kr/ tillfälle

Ersättning för skadade eller förekomna 
media (kronor/styck)
Barnbok 150 kr
Vuxenbok 300 kr
Pocketbok 50 kr
CD (musik) 250 kr
DVD / Blu-ray 600 kr
Tidskrift 50 kr
Språkkurs 800 kr 
Ljudbok (CD-bok / Daisy) 400 kr
Fjärrlån 800 kr
Svårersättlig media Upp till 2000 kr



PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2021-10-27 1 (1)

§ 176 KS/2021:286  043

Hyror och avgifter i kommunens lokaler och 
fritidsanläggningar 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige antar hyror och avgifter i kommunens lokaler och 
fritidsanläggningar – KFS 4.11.

2. De nya hyrorna och avgifterna träder i kraft den 1 januari 2022.

Sammanfattning av ärendet

Service- och tekniknämnden och kulturnämnden har inkommit med förslag på hyror och 
avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar. I framtagandet av förslaget har 
förvaltningarna samverkat för att kommunen ska ha en likartad hantering och prisnivå 
av sina lokala och fritidsanläggningar. Dessutom sker numera samtliga bokningar via 
samma bokningssystem. 

Fullmäktige beslutade i november 2021 att hyror och avgifter i kommunens lokaler och 
fritidsanläggningar – KFS 4.11 från och med 2022 ska indexregleras. Vilket innebär att 
hyror och avgifter kommer justeras automatiskt varje år. 

I förslaget från nämnderna anges att ”Objekt för uthyrning där hyror och avgifter inte är 
listade i prislistan prissätts och beslutas av förvaltningen internt och debiteras 
beställaren.” 

Kommunledningsförvaltningen anser inte att förvaltningarna på egen hand ska kunna 
införa och prissätta hyror och avgifter som vanligtvis beslutas av kommunfullmäktige. 
Därmed är den formuleringen struken i förslaget till kommunstyrelsen.

I förslaget från nämnderna förekommer även regler och villkor för lokalbokning och 
Perrongen. Detta har strukits i förslaget till kommunstyrelsen då det inte bedöms vara 
en fråga för kommunfullmäktige att fastställa bokningsregler.

Ärendets handlingar

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-07

Service- och tekniknämndens beslut, 2021-08-26, § 44

Kulturnämndens beslut, 2021-08-25, § 28

Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar

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

2021-10-07
Vår beteckning

KS/2021:286 - 043Kommunledningsförvaltningen

Nämndadministration
Mottagare:

Vår handläggare

Axel Stenbeck
Handläggare telefon

0150-570 80
Handläggare e-post

Axel.Stenbeck@katrineholm.se

Hyror och avgifter i kommunens lokaler och 
fritidsanläggningar

Förvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta hyror och avgifter i 

kommunens lokaler och fritidsanläggningar – KFS 4.11.

2. De nya hyrorna och avgifterna träder i kraft den 1 januari 2022.

Sammanfattning av ärendet
Service- och tekniknämnden och kulturnämnden har inkommit med förslag på hyror och 
avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar. I framtagandet av förslaget har 
förvaltningarna samverkat för att kommunen ska ha en likartad hantering och prisnivå av 
sina lokala och fritidsanläggningar. Dessutom sker numera samtliga bokningar via samma 
bokningssystem. 

Fullmäktige beslutade i november 2021 att hyror och avgifter i kommunens lokaler och 
fritidsanläggningar – KFS 4.11 från och med 2022 ska indexregleras. Vilket innebär att hyror 
och avgifter kommer justeras automatiskt varje år. 

I förslaget från nämnderna anges att ”Objekt för uthyrning där hyror och avgifter inte är 
listade i prislistan prissätts och beslutas av förvaltningen internt och debiteras beställaren.” 

Kommunledningsförvaltningen anser inte att förvaltningarna på egen hand ska kunna 
införa och prissätta hyror och avgifter som vanligtvis beslutas av kommunfullmäktige. 
Därmed är den formuleringen struken i förslaget till kommunstyrelsen.

I förslaget från nämnderna förekommer även regler och villkor för lokalbokning och 
Perrongen. Detta har strukits i förslaget till kommunstyrelsen då det inte bedöms vara en 
fråga för kommunfullmäktige att fastställa bokningsregler.

Ärendets handlingar
Service- och tekniknämndens beslut, 2021-08-26, § 44

Kulturnämndens beslut, 2021-08-25, § 28

Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar

Axel Stenbeck
Utredare



Tjänsteskrivelse Sida 2 (2)

Kommunledningsförvaltningen Datum

2021-10-07

Vår beteckning

KS/2021:286 - 043

Beslutet skickas till: Akt



PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum Sida

Service- och tekniknämnden 2021-08-26 1 (2)

§ 44 STN/2021:160  043

Revidering av hyror och avgifter i kommunens lokaler 
och fritidsanläggningar 

Service- och tekniknämndens beslut

Service- och tekniknämnden beslutar att fastställa revidering av hyror och avgifter i 
kommunens lokaler och fritidsanläggningar och överlämnar det till kommunstyrelsen för 
vidare hantering.

Sammanfattning av ärendet

Hyror och avgifter de lokaler och anläggningar som service- och tekniknämnden 
ansvarar för har setts över och justeringar föreslås enligt bifogat dokument och 
sammanfattning nedan.

Föregående år beslutades om införandet av indexreglering av hyror och avgifter för att 
årligen justera priserna i förhållande till KPI-utvecklingen (konsumentprisindex). Den 
första indexregleringen görs i oktober och de nya priserna träder i kraft 1 januari 2022.

Sammanfattning av föreslagna justeringar:

Boulehall, nytt objekt.

Ny möjlighet att hyra 1/3 resp. 2/3 av Kronfågel isarena. Möjligt med 
flera parallella aktiviteter när avskiljningsnät kommit på sin plats.

Möjlighet för föreningar att boka stående omklädningsrum och förråd, 
nya objekt.

Friluftsteatern vid Djulö, nytt objekt.

Möjlighet att boka ljud och ljus vid stadsparkens scen vid evenemang, 
nytt objekt.

Justering/likställande av hyra för Tallåsaulan och Duveholmsaulan.

Övrigt, prislistan kommer att tillgänglighetsanpassas vid publicering 
när den beslutats.

Indexreglering tillämpas, räknas ut i oktober enligt tidigare beslut. Nya 
priser enligt index 1/1 2022.  

Ärendets handlingar

Tjänsteskrivelse, service- och teknikförvaltningen

Förslag - hyror och avgifter i kommunens lokaler och 
fritidsanläggningar

Service- och tekniknämndens överläggning



Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum Sida

Service- och tekniknämnden 2021-08-26 2 (2)

Ordförandens sign Justerandes sign

Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Joha 
Frondelius (KD) samt avdelningschef Karin Engvall.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten



PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum Sida

Kulturnämnden 2021-08-25 1 (2)

§ 28 KULN/2021:60  043

Revidering av hyror och avgifter i kommunens lokaler 
och fritidsanläggningar 

Kulturnämndens beslut

Kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att anta hyror och avgifter i 
kommunens lokaler och fritidsanläggningar och översänder det till kommunstyrelsen för 
vidare hantering.

Sammanfattning av ärendet

Ärendet gäller prislista för uthyrning av lokaler och samverkan med ideella föreningar, 
politiska partier samt övriga förvaltningar med flera på Kulturhuset Ängeln och 
ungkulturhuset Perrongen.

Dokumentet innehåller uppdatering av befintlig prislista och gäller fr. o m den 1 januari 
för nästkommande år och löper i ett kalenderår innan nästa indexreglering sker.

Ändringar av vilka lokaler som ingår i dokumentet, uthyrningsförfarandet samt priser har 
skett sedan dokumentets förra version. I samarbete med service- och 
teknikförvaltningen strävar kulturförvaltningen efter likvärdighet för att skapa tydlighet 
för de som önskar hyra kommunens lokaler.  

På grund av att kulturförvaltningen har släppt vissa lokaler i samband med 
Kontaktcenters utökning så finns inte dessa lokaler längre att hyra (Westbergrummet 
och Thoursierummet).  

På Perrongen sker ingen uthyrning av studiolokalerna varför dessa har plockats bort 
från dokumentet.  

För att skapa likvärdighet mellan kommunens övriga uthyrningsbara lokaler så har 
priserna justerats. Ytterligare så sker alla bokningar via samma bokningssystem för 
samtliga lokaler.

Ärendets handlingar

Tjänsteskrivelse, kulturförvaltningen

Förslag till hyror och avgifter i kommunens lokaler och 
fritidsanläggningar

Kulturnämndens överläggning

Under kulturnämndens överläggning yttrar sig Cecilia Björk (S) samt bibliotekschef Anna-
Karin Sjökvist.

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen, Akt



Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum Sida

Kulturnämnden 2021-08-25 2 (2)

Ordförandens sign Justerandes sign



Förslag

Styrdokumentkatrineholm.se

Hyror och avgifter i 

kommunens lokaler och 

fritidsanläggningar

Katrineholms kommuns författningssamling 
(KFS 4.11)

Kommunstyrelsen 2021-10-27, § 176
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Dokumentinformation
Beslutshistorik
Antagen av kommunfullmäktige 1995-11-20-21, § 269

Senast ändrad av kommunfullmäktige
2015-11-16, § 242

2016-11-21, § 168

2016-12-19, § 201

2017-11-20, § 191

2018-11-19, § 149

2018-11-19, § 150 

2019-11-18, § 170 

2020-09-21, § 77 

2020-11-16, § 117

2021-03-22, § 53

20XX-XX-XX, § XX

Giltighet
Gäller från och med 2022-01-01
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Taxor och avgifter
Duveholmshallen

Sporthallar Lokala föreningar

Avgifter 
Ungdom 
träning

Ungdom 
tävling/arr

Senior 
träning

Tävling/
arr

Förbund o 
läger Övriga

Duveholmshallen A, B, C, DE 65 135 135 330 360 660

Träningslokaler 65 135 110 220 240 360

Omklädningsrum, utan hall 65 135 65 65 70 70

Teorisal 65 65 65 65 70 70

Vaktmästare (utöver ord.) 500 500 500 500 500 500

Centercourt (A o B Hall): Offert vid förfrågan

Skyddsgolv, Scen, Läktare: Offert vid förfrågan
Arrangemang och cuper: offert vid förfrågan

Gymnastik- och 
tennishall

Lokala föreningar

Avgifter (kronor/timme)
Ungdom 
träning

Ungdom 
tävling/arr

Senior 
träning

Tävling/
arr

Förbund o 
läger Övriga

Gymnastikhallen 65 135 135 330 360 770

Tennisbana inne/ute 65 135 135 135 135 135

Tennisbana inne/ute säsong 65 100 100 100 100 100

Simhallen Lokala föreningar

Avgifter (kronor/timme)
Ungdom 
träning

Ungdom 
tävling/arr

Senior 
träning

Tävling/
arr

Förbund o 
läger Övriga

Per bana 21 35 70 90 120 240

Undervisningsbassäng 70 135 480

Hyra av hela simhallen 2400

Hoppbassäng 65 130 130 330 360 480

Vaktmästare (utöver ord.) 
+moms

500 500 500 500 500 500

Entré simhallen

Avgifter kronor Barn 0-7år
Ungdom

8-17 år Vuxen Familj

Per person 20 50 75

Rabattkort 10 bad 150 400 600

Halvårskort 250 600 1000

Årskort 350 1000 1500

Familjekort 6 månader

Två vuxna med max tre barn 2000

max två extra barn/ungdom 150 150

Familjekort 1 år

Två vuxna med max tre barn 3100

Max två extra barn/ungdom 250 250

Vuxensimskola / kurs á 10 gånger 1150



 

5 (8)

Simskola / kurs á 14 gånger 700 700

Fysisk aktivitet på Recept, FaR, ger reducerat pis med 20% på periodkort.

Övrig kurs/utbildning: Offert vid förfrågan

Sporthallar Lokala föreningar

Avgifter (kronor/timme)
Ungdom 
träning

Ungdom 
tävling/arr

Senior 
träning

Tävling/
arr

Förbund o 
läger Övriga

Sporthall (storlek handbollsplan) 65 135 135 220 240 330

Gymnastikhallar Lokala föreningar

Avgifter (kronor/timme)
Ungdom 
träning

Ungdom 
tävling/arr

Senior 
träning

Tävling/
arr

Förbund o 
läger Övriga

Gymnastikhall 65 135 110 200 240 275

Mindre lokaler Lokala föreningar

Avgifter (kronor/timme)
Ungdom 
träning

Ungdom 
tävling/arr

Senior 
träning

Tävling/
arr

Förbund o 
läger Övriga

Enskilda Lokaler 65 100 110

Badminton/bana strötid 65 100 110

Boulehall
Avgifter (kronor/timme) Ungdom 

träning

    Ungdom 
tävling/arr

Senior 
träning

Tävling/
arr

Förbund o 
läger

Övriga

Enskild bana 21 35 70 135 135 135

Hela hallen: offert vid förfrågan

Backavallen

Isbanor Lokala föreningar

Avgifter (kronor/timme)
Ungdom 
träning

Ungdom 
tävling/arr

Senior 
träning

Tävling/
arr

Förbund o 
läger Övriga

Kronfågel ishall 65 135 440 770 835 1400

Kronfågel isarena 65 135 440 770 1000 2000

Kronfågel isarena 1/3 eller 2/3 av 
isytan

65 220

Arrangemang och cuper: offert vid förfrågan

Teorisal (ej i samband med istid) 65 65 65 65 70 70

Vaktmästare (utöver ord.) 
+moms

500 500 500 500 500 500

Gräsplaner/idrottsplatser Lokala föreningar

Avgifter (kronor/timme)
Ungdom 
träning

Ungdom 
tävling/arr

Senior 
träning

Tävling/
arr

Förbund o 
läger Övriga

A-plan 65 135 440 770 835 1400

A-plan 65 135 300 770 835 1150

Övriga gräsplaner 65 135 300 440 480 770

Konstgräs 65 135 440 770 835 1400

Konstgräs halvplan 65 220

Vaktmästare (utöver ord.) 500 500 500 500 500 500
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Djulö Idrottsplats Lokala föreningar

Avgifter (kronor/timme)
Ungdom 
träning

Ungdom 
tävling/arr

Senior 
träning

Tävling/
arr

Förbund o 
läger Övriga

Rugbyplan 65 135 200 330 480 770

Kansli och förrådshyra

Avgift/år m²

Kansli 750

Stående omklädningsrum 500

Varmförråd 200

Kallförråd 100

Hyror exkl. moms

Avgifter kronor per dag per säsong

per
vardag 
(8-16)

per kväll
och 

helgdag

Transport
utanför 
centum Övriga

Båtplats vid öppen brygga 620

Båtplats vid låst brygga 800

Vinterförvaring 800

Scensläp 3500 5000 580/timme Offert

Friluftsteatern Gratis

Stadsparken scen Gratis

Ljud vid hyra av Stadsparkens scen: offert vid förfrågan

Bord (styckpris) 40

Stolar (styckpris) 8

Garderobsektion inklusive galgar 80

Lokal centralt (festlig karaktär, STN 2009-09-22 § 64)

Avgifter kronor Dygn

Krämbolsstugan 1000

Kupolen (endast helger) 3000 Ev. avgift för larm tillkommer

Duveholmshallen ABC, offert vid Stora arrangemang (max 3000pers)

Vaktmästare (utöver ord.) 500

Lokal landsbygd (festlig karaktär)

Avgifter kronor Dygn Per timme

Valla Medborgarhus 1000 Ev. avgift för larm tillkommer

Lyan 800   110

Glindran 500

Glindran lilla salen 200

Matsalar Lokala föreningar

Avgifter (kronor/timme) Ungdom Senior Övriga

Centralt 65 135

Landsbygd 65 135 220 Ev. avgift för larm tillkommer

Skolsalar
Avgifter  Kronor/timme Dygn
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Slöjdsal textil/trä 90

Hemkunskap 90

Övernattning /sal 880 Brandmyndighetens regler gäller

Skolsal dagtid 65

Hörsal/Aula

Avgifter (kronor/timme) Lokal förening Övriga
Ljud och 

Ljus

Duveholmsgymnasiet miniaula 110 135

Duveholmsgymnasiet Aula (440 330 330/ 440 500/tillfälle

Tallås Aulan (578 personer) 330 440 500/timme

Tallås Aulan - Foajén (Kök, 475/tillfälle 520/tillfälle

Tallås Aulan - Loger 75/tillfälle 80/tillfälle

Servicekostnad 500 500

Tallås Aulan vid större arrangemang: Offert vid 

Övrigt
Avgifter (kronor/timme) Lokal förening Övriga

Icke avbokad träningstid 500 500

Vaktmästartjänst med maskin (snöröjning, 
gräsklippning, gödning osv.)
+moms

720 offert

Vaktmästare (utöver ord.) +moms 500 500

Avgifter (kronor/styck)

Kopiering, svartvit 5 5

Kopiering, färg 7 7

Lotteritillstånd 300/500

Borttappad nyckel 500 500

Borttappat kort 200 200

Borttappad tagg 100 100

Kulturhuset Ängeln

Avgifter (kronor/timme) Lokal förening Övriga

Hörsalen 110 135
Servicekostnad 500 500
Kulturhuset Ängeln övriga lokaler eller större arrangemang: Offert vid förfrågan

Perrongen
Avgifter (kronor/timme) Lokal förening Övriga

Scenrummet 500/330 1500/440
Scenrummet – Foajén (samlingsrum) 475/tillfälle 520/tillfälle
Teaterscenen Turbinen 330 440
Servicekostnad 500 500
Perrongen övriga lokaler eller större arrangemang: Offert vid förfrågan

Övrigt
Avgifter (kronor/styck)
Borttappad nyckel 500 500
Borttappat kort 200 200
Borttappad tagg 100 100



 

8 (8)

Regler för avbokning och avstängning 
En hyresgäst som inte nyttjar sin bokade tid måste meddela detta till lokalbokningen senast 48 
timmar innan bokad tid. Vid utebliven eller försenad avbokning debiteras hyresgästen en 
tilläggsavgift om 500 kr utöver hyresavgiften. 

Vid avbokning av arrangemang, cuper, läger eller andra större evenemang gäller följande 
avbokningsavgift: 

1 - 14 dagar innan arrangemanget= 75 % av hyran 

15 - 30 dagar innan arrangemanget= 50 % av hyran 

31 - 60 dagar innan arrangemanget= 25 % av hyran 

Om kommunens bokningsregler inte efterföljs eller om hyresgästen har obetalda skulder till 
kommunen riskerar denne att bli avstängd för framtida bokningar.

Indexreglering av hyror och avgifter
1.1 Basår: 1980

1.2 Basmånad: oktober (för avläsning)

1.3 Uppdatering av befintlig prislista sker fr. o m den 1 januari för nästkommande år och löper i 
ett kalenderår innan nästa indexreglering sker.

1.4 Avrundning sker till närmaste femtal.

1.5 Om indextalet är lägre än bastalet dvs. negativ utgår prisjusteringen för det kommande året 
och den aktuella prislistan fortsätter att gälla.

_______________________ 



PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2021-10-27 1 (1)

§ 177 KS/2021:284  043

Revidering av Avgifter inom vård- och 
omsorgsnämndens verksamhet 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige godkänner det redovisade förslaget till styrdokumentet 
Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet - KFS 4.13. 

2. Styrdokumentet börjar gälla från den 1 januari 2022.

Sammanfattning av ärendet

Vård- och omsorgsnämnden har inkommit med ett förslag till revidering av 
styrdokumentet Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet, KFS 4.13. 

Förslaget till höjning av avgifterna för måltider och matdistribution och måltidsavgifter 
för personer med funktionsnedsättning (LSS/SoL) utgår från en anpassning till 
kostnadsutvecklingen i kombination med principen om självkostnadspris.

Förslagen till nya hyrorna utgår från den årliga hyreshöjningen. 

Hyran för Strandgårdens vård- och demensboende behöver justeras när renoveringen 
är färdigställd, preliminärt under hösten 2022, och ett särskilt beslut om ny hyra behöver 
då fattas. 

Ärendets handlingar

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-08

Vård- och omsorgsnämndens beslut, 2021-08-26, § 74

Förslag – Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet, KFS nr 4.13

Antagen –4-13 Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet (KFS nr 
4.13) KF 2020-11-16, § 118.pdf (katrineholm.se)

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

2021-10-08
Vår beteckning

KS/2021:284 - 043Kommunledningsförvaltningen

Nämndadministration
Mottagare:

Vår handläggare

Emma Fälth
Handläggare telefon

0150 - 570 15
Handläggare e-post

emma.falth@katrineholm.se

Revidering av Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens 
verksamhet, KFS 4.13

Förvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att revidera styrdokumentet 

Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet - KFS nr 4.13 i enlighet 
med upprättat förslag. 

2. Styrdokumentet börjar gälla från den 1 januari 2022.

Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsnämnden har inkommit med ett förslag till revidering av styrdokumentet 
Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet, KFS 4.13. 

Förslaget till höjning av avgifterna för måltider och matdistribution och måltidsavgifter för 
personer med funktionsnedsättning (LSS/SoL) utgår från en anpassning till 
kostnadsutvecklingen i kombination med principen om självkostnadspris.

Förslagen till nya hyrorna utgår från den årliga hyreshöjningen. 

Hyran för Strandgårdens vård- och demensboende behöver justeras när renoveringen är 
färdigställd, preliminärt under hösten 2022, och ett särskilt beslut om ny hyra behöver då 
fattas. 

Ärendets handlingar
Vård- och omsorgsnämndens beslut, 2021-08-26 § 74

Förslag – Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet, KFS nr 4.13

Antagen –4-13 Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet (KFS nr 4.13) 
KF 2020-11-16, § 118.pdf (katrineholm.se)

Emma Fälth
Utredare

Beslutet skickas till:

Akten



PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum Sida

Vård- och omsorgsnämnden 2021-08-26 1 (1)

§ 74 VON/2021:47  042. Hnr 2021:853

Förslag till revidering av KFS 4.13 Avgifter inom vård- 
och omsorgsnämndens verksamhet 
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att 
revidera styrdokumentet KFS 4.13 Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet i 
enlighet med vård- och omsorgsförvaltningens förslag att gälla från den 1 januari 2022.

Förslaget till revideringar redovisas som bilaga till protokollet med beteckningen vård- 
och omsorgsnämndens handling nr 12/2021.

Sammanfattning av ärendet

Vård- och omsorgsförvaltningen har sett över styrdokumentet KFS 4.13 Avgifter inom 
vård- och omsorgsnämndens verksamhet och föreslår vissa ändringar.

När det gäller förslag till höjning av avgifterna för måltider och matdistribution har 
samråd skett med service- och teknikförvaltningen. Föreslagna höjningar motiveras 
utifrån en anpassning till kostnadsutvecklingen i kombination med principen om 
självkostnadspris. 

Höjningen av hyrorna utgår från den årliga hyreshöjningen. 
Hyran för Strandgårdens vård- och demensboende behöver justeras när renoveringen 
är färdigställd, preliminärt under hösten 2022.  Särskilt beslut om ny hyra behöver då 
fattas. 

Måltidsavgifter för personer med funktionsnedsättning (LSS/SoL) föreslås höjas utifrån 
en anpassning till kostnadsutvecklingen i kombination med principen om 
självkostnadspris. När det gäller måltidsavgifter vid korttidstillsyn föreslås samma avgifter 
som vid måltidsavgifter vid korttidsvistelse.

Avgiften för Hemtjänst i ordinärt boende upp till 6 timmar per månad föreslås ändras. 
Summan tas bort och istället sker en hänvisning till maxtaxan. Bakgrunden är att 
regeringen fastställer prisbasbeloppet senare än när detta ärende nämndbehandlats.

Ärendets handlingar

Förslag till revidering av KFS 4.13 Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens 
verksamheter

Vård- och omsorgsnämndens överläggning

Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S) 
samt controller Marie Myrbeck. 

Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen, akten



Styrdokumentkatrineholm.se

Förslag

Avgifter inom vård- och 
omsorgsnämndens 
verksamhet

Katrineholms kommuns författningssamling 
(KFS nr 4.13)
Kommunstyrelsen 2021-10-27, § 177
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Dokumentinformation
Beslutshistorik

Omtryckt och kompletterad av kommunfullmäktige 2004-08-23, § 119

Ändrad av kommunfullmäktige:
2014-11-17, § 16
2015-11-16, § 241
2015-12-14, § 261
2016-11-21, § 170
2017-01-16, § 2
2017-11-20, § 189
2019-11-18, § 170
2020-11-16, § 118

Giltighet
Gäller från och med 2022-01-01

Kategori
Författningssamling
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Avgifter inom vård och 
omsorgsnämndens 
verksamhet
Förklaringar
SoL = Socialtjänstlagen

LSS = Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Måltidsavgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning 
(verksamhet enligt SoL)

Restauranger i vårdboenden och servicehus Avgift
Frukost 30 kronor/dag

Lunch 68 kronor/dag

Kvällsmåltid 36 kronor/dag

Dessert 6 kronor/dag

Matdistribution
Lunch utan tillbehör 62 kronor/dag

Månadsabonnemang lunch utan tillbehör (avser 
betalning för 30 dagar)

1 860 kronor/månad

Särskilt boende för äldre och gruppboende SoL
Måltidsabonnemang, insatsen ”SÄBO1 kost” 3 720 kronor/månad

Övrigt
Måltider på korttidsplats äldreomsorgen 124 kronor/dygn

Måltider vid dagverksamhet inom äldreomsorgen 80 kronor/dag

1 SÄBO=Särskilt boende
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Måltidsavgifter för personer med funktionsnedsättning 
(verksamhet enligt LSS och SoL)

Avgift

Daglig verksamhet
Lunch

50 kronor

Korttidsvistelse
Frukost eller mellanmål 

Lunch eller kvällsmåltid

Mellanmål till skola

23 kronor

33 kronor

10 kronor

Korttidstillsyn
Frukost eller mellanmål 

Lunch

23 kronor

33 kronor

Hyror på vård- och demensboende för äldre 
Boende i vård- och demensboende har egna hyreskontrakt. Lägenheterna är på 24 - 50 
kvadratmeter. I hyran ingår kostnaden för el och cirka 10 - 20 kvadratmeter av 
gemensamhetsytorna. Hyrorna är indelade i olika nivåer efter formen av boende:

Hyra
31-50 kvm med trinett på Furuliden, Yngaregården, Norrgläntan, 
Malmgården, Strandgården, Vallgården, Almgården, 
Lövåsgården och Pantern

Hyran för Strandgården ska justeras efter genomförd 
renovering, preliminärt hösten 2022. 

5 330 kronor/månad

33 kvm med trinett på Igelkottens vårdboende 4 903 kronor/månad

24-25 kvm utan trinett på Vallgården och Yngaregården 4 338 kronor/månad

35 kvm med trinett på Dufvegårdens vårdboende 7 552 kronor/månad

Dubblett på boende (exklusive Dufvegårdens vårdboende) 6 094 kronor/månad

Reducering av omvårdnads- eller måltidsavgift vid dubbla 
boenden

Avgift kan reduceras i upp till 
tre månader. Reduceringen 
sker på omvårdnadsavgiften 
förutsatt att utrymme finns, i 
annat fall på måltidsavgiften 
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Avgifter för barn och ungdomar som behöver bo utanför det egna 
föräldrahemmet (verksamhet enligt LSS)
Då barn och ungdom upp till 18 år får omvårdnad i annat hem än det egna enligt 20 § LSS, skall 
avgift tas ut enligt reglerna i SoL 8 kap. 1 §.

Avgift
Avgift för barn under 18 år Beräkning av underhållsstöd för 

försörjningsskyldiga 
vårdnadshavare

Avgift för ungdom över 18 år utan egen inkomst Beräkning av underhållsstöd för 
försörjningsskyldiga föräldrar, 
faktura ställd till ungdom

Avgift för ungdom över 18 år med egen inkomst 
(aktivitetsersättning)

Avgift för hyra 0,5539 gånger 
prisbasbeloppet så kallat 
högkostnadsskydd. 

Avgift för mat enligt 
konsumentverkets beräkningar.

Övriga avgifter

Avgift
Trygghetslarm i ordinärt boende 275 kronor/månad

Förlust av larmklocka 750 kronor

Förlust av hela larmenheten 1 500 kronor

Hemtjänst i ordinärt boende upp till 6 timmar per månad
Enligt maxtaxan (KFS 4.22) dividerat 
med 6 timmar

Avgifter för hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende

Aktivitet Avgift
Enstaka hembesök av sjuksköterska, arbetsterapeut eller 
fysioterapeut hos patienter ej inskrivna i hemsjukvården

Avgiften ska motsvara Region 
Sörmlands patientavgifter inom 
primärvården - Besök på 
vårdcentral.

Höftskyddsbyxa för patienter inskrivna i hemsjukvården och i 
särskilt boende

Avgiften ska motsvara Region 
Sörmlands Regelverk - Avgifter och 
priser

Upplysning: Uppsökande hembesök till 80-åringar samt hembesök av sjuksköterska, arbetsterapeut 
och sjukgymnast hos patienter som är inskrivna i hemsjukvården, liksom i särskilt boende, är 
avgiftsfria.
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Resor
Till och från daglig verksamhet för personer med 
funktionsnedsättning enligt LSS/SoL samt till äldreomsorgens 
dagverksamhet/dagrehabilitering för personer inom ordinärt 
boende med funktionsnedsättning eller tillfälligt behov av 
träning.

Avgiften följer KFS 4.14 
Färdtjänsttaxa. Månadskort för 
personer med beslut om daglig 
verksamhet

Avgift vid förskrivning av inkontinenshjälpmedel
Patientavgift inkontinenshjälpmedel 100 kronor/förskrivning

Patientavgiften gäller för brukare i ordinärt boende i hemsjukvården. Patientavgiften gäller inte 
boenden på särskilda boenden och LSS-boende.



PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2021-10-27 1 (2)

§ 178 KS/2021:288  043

Avgifter för externa måltider 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige antar Avgifter för externa måltider – KFS 4.30.

2. Service- och tekniknämnden kan höja priserna under året om 
marknadsutvecklingen kräver det av konkurrensskäl då gästpriserna 
avser lägstapris.

3. De nya avgifterna gäller från och med den 1 januari 2022.

Reservation

Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Tony Rosendahl (V). 

Sammanfattning av ärendet

De föreslagna måltidspriserna för frukost, lunch, matlåda för externa gäster samt 
frukost och lunch för pensionärer har justerats för år 2022 och motiveras utifrån en 
anpassning till kostnadsutvecklingen i kombination med principen om självkostnadspris.

I förslaget redovisas de nya priserna i vit text mot lila bakgrund.

Ärendets handlingar

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-07

Service- och tekniknämndens beslut, 2021-08-26, § 43

Avgifter för externa måltider

Kommunstyrelsens överläggning

Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C), Anneli Hedberg 
(S), Tony Rosendahl (V), Johan Söderberg (S), Joha Frondelius (KD).

Förslag och yrkande

Inger Fredriksson (C) yrkar, med instämmande av Johan Söderberg (S) och Joha 
Frondelius (KD), på följande tillägg

Gästpriserna avser lägstapris och kan höjas av service- och tekniknämnden under året 
om marknadsutvecklingen kräver det av konkurrensskäl.

Anneli Hedberg (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Tony Rosendahl (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och avslag på Inger 
Fredrikssons (C) yrkande.



Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2021-10-27 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 proposition på 
förvaltningens förslag till beslut och finner att styrelsen biträder detta. Därefter ställer 
ordföranden proposition på Inger Fredriksson (C) med fleras tilläggsyrkande och finner 
att styrelsen biträder detta.

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

2021-10-07
Vår b eteckning

KS/2021:288 - 043Kommunledningsförvaltningen

Nämndadministration
Mottagare:

Vår handläggare

Axel Stenb eck
Handläggare telefon

0150-570 80
Handläggare e-post

Axel.Stenb eck@katrineholm.se

Avgifter för externa måltider

Förvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige b esluta att anta avgifter för externa 

måltider –  KFS 4.30.

2. De nya avgifterna gäller från och med den 1 januari 2022.

Sammanfattning av ärendet
De föreslagna måltidspriserna för frukost, lunch, matlåda för externa gäster samt frukost 
och lunch för pensionärer har justerats för år 2022 och motiveras utifrån en anpassning till 
kostnadsutvecklingen i komb ination med princ ipen om självkostnadspris.

I förslaget redovisas de nya priserna i vit text mot lila b akgrund.

Ärendets handlingar
Service- och tekniknämndens b eslut, 2021-08-26, § 43

Avgifter för externa måltider

Axel Stenb eck
Utredare

Beslutet skickas till:

Akt



PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum Sida

Service- och tekniknämnden 2021-08-26 1 (1)

§ 43 STN/2021:161  043

Revidering av avgifter för externa måltider 

Service- och tekniknämndens beslut

Service- och tekniknämnden beslutar att fastställa redovisat förslag till Prislista externa 
måltider 2022 och överlämnar det till kommunstyrelsen för vidare hantering.

Sammanfattning av ärendet

De föreslagna måltidspriserna för frukost, lunch, matlåda för externa gäster samt 
frukost och lunch för pensionärer har justerats för år 2022 och motiveras utifrån en 
anpassning till kostnadsutvecklingen i kombination med principen om självkostnadspris.

I förslaget redovisas de nya priserna i vit text mot lila bakgrund.

Ärendets handlingar

Tjänsteskrivelse, service- och teknikförvaltningen

Förslag till avgifter för externa måltider 2022

Service- och tekniknämndens överläggning

Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S) samt 
kostchef Camilla Wiström

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Akt



Förslag

Styrdokumentkatrineholm.se

Avgifter för externa 

måltider

Katrineholms kommuns författningssamling 
(KFS nr 4.30)

Kommunstyrelsen 2021-10-27, § 178
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Dokumentinformation
Beslutshistorik
Kommunfullmäktige 2020-11-16, § 119

Senast ändrad av kommunfullmäktige 
20XX-XX-XX, § XX

Giltighet
Gäller från och med 2022-01-01
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Extern prislista
Gäst Exkl. moms Inkl. moms

Frukost 35,20 kr 40/ 42 kr

Lunch 72,16 kr 82/ 84 kr

Pensionär

Frukost 24,64 kr 28/ 32 kr

Lunch 58,08 kr 66/ 68 kr

Matlåda avhämtning gäst

Matlåda 58,08 kr 66/ 68 kr

Matlåda + tillbehör 62,48 kr 71/ 73 kr

_______________________ 



PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2021-10-27 1 (1)

§ 179 KS/2021:323  043

Revidering av Avgifter inom socialnämndens 
verksamhet 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige godkänner det redovisade förslaget till styrdokumentet 
Avgifter inom socialnämndens verksamhet - KFS 4.27. 

2. Ändringen gäller från och med den 1 januari 2022.
3. Kommunfullmäktige ger socialnämnden rätt att årligen justera avgifterna och 

taxan utifrån förändringar av prisindex för kommunal verksamhet från Sveriges 
Kommuner och Regioner, prisbasbeloppet och Konsumentverkets beräknade 
kostnader för livsmedel.

Sammanfattning av ärendet

Sedan revideringen av nu gällande Avgifter inom socialnämndens verksamhet, KFS 4.27 
har prisbasbeloppet höjts och kommunens kostnader i övrigt har ökat. Därmed finns 
behov av revidering av dokumentet och fastställa nya belopp för de avgifter som får tas 
ut inom socialnämndens verksamhet. 

Till vägledning för revideringen har socialförvaltningen tagit del av Malmö stads 
tillämpningsbestämmelser avseende avgifter för vissa insatser inom socialtjänsten. I 
dokumentet finns en redogörelse för vad Stockholms stad och Göteborgs stad tar ut i 
egenavgifter för uppehälle (kost och logi) vid vård och behandling för missbruk i hem för 
vård och boende (HVB) eller i familjehem. Vidare redogörs också för de egenavgifter som 
tas ut av vuxna vid andra stöd- och hjälpinsatser som är förenade med boende. 
Därutöver anser förvaltningen att självkostnaden plus mervärdesskatt ska användas för 
att beräkna timtaxan vid provisorisk dödsboförvaltning och åtgärder för gravsättning i 
stället för en procentsats av prisbasbeloppet.

Ärendets handlingar

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-08

Socialnämndens beslut, 2021-09-28, § 65

Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen, 2021-09-07

Förslag - Avgifter inom socialnämndens verksamhet, KFS 4.27

Bilaga - Självkostnadskalkyl för dödsboförvaltning och åtgärder enligt 
begravningslagen

Antagen - 4-27 Avgifter inom socialnämndens verksamhetet gäller från 1 janurai 
2020.pdf (katrineholm.se)

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

2021-10-08
Vår beteckning

KS/2021:323 - 043Kommunledningsförvaltningen

Nämndadministration
Mottagare:

Vår handläggare

Emma Fälth
Handläggare telefon

0150 - 570 15
Handläggare e-post

emma.falth@katrineholm.se

Revidering av Avgifter inom socialnämndens verksamhet, 
KFS 4.27

Förvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att revidera styrdokumentet 

Avgifter inom socialnämndens verksamhet - KFS nr 4.27 i enlighet med upprättat 
förslag. 

2. Ändringen gäller från och med den 1 januari 2022.
3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge socialnämnden rätt att 

årligen justera avgifterna och taxan utifrån förändringar av prisindex för 
kommunal verksamhet från Sveriges kommuner och regioner, prisbasbeloppet 
och Konsumentverkets beräknade kostnader för livsmedel.

Sammanfattning av ärendet
Sedan revideringen av nu gällande Avgifter inom socialnämndens verksamhet, KFS 4.27 har 
prisbasbeloppet höjts och kommunens kostnader i övrigt har ökat. Därmed finns behov av 
revidering av dokumentet och fastställa nya belopp för de avgifter som får tas ut inom 
socialnämndens verksamhet. 

Till vägledning för revideringen har socialförvaltningen tagit del av Malmö stads 
tillämpningsbestämmelser avseende avgifter för vissa insatser inom socialtjänsten. I 
dokumentet finns en redogörelse för vad Stockholms stad och Göteborgs stad tar ut i 
egenavgifter för uppehälle (kost och logi) vid vård och behandling för missbruk i hem för 
vård och boende (HVB) eller i familjehem. Vidare redogörs också för de egenavgifter som 
tas ut av vuxna vid andra stöd- och hjälpinsatser som är förenade med boende. Därutöver 
anser förvaltningen att självkostnaden plus mervärdesskatt ska användas för att beräkna 
timtaxan vid provisorisk dödsboförvaltning och åtgärder för gravsättning i stället för en 
procentsats av prisbasbeloppet.



Tjänsteskrivelse Sida 2 (2)

Kommunledningsförvaltningen Datum

2021-10-08

Vår beteckning

KS/2021:323 - 043

Ärendets handlingar
Socialnämndens beslut, 2021-09-28 § 65

Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen, 2021-09-07

Förslag - Avgifter inom socialnämndens verksamhet, KFS 4.27

Bilaga - Självkostnadskalkyl för dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravningslagen

Antagen - 4-27 Avgifter inom socialnämndens verksamhetet gäller från 1 janurai 
2020.pdf (katrineholm.se)

Emma Fälth
Utredare

Beslutet skickas till:

Akten



PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum Sida

Socialnämnden 2021-09-28 1 (2)

§ 65 SOCN/2021:64  043

Förslag om ändring av KFS 4.27 - Avgifter inom 
socialnämndens verksamhet 

Förvaltningens förslag till beslut

1. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att styrdokument 
som gäller från den 1 januari 2020 ändras och att nya avgifter beslutas 
i enlighet med bilagan ”styrdokument 4.27 Avgifter inom 
socialnämndens verksamhet”.

2. Samt att de nya avgifterna föreslås gälla från och med den 1 januari 
2022. 

3. Vidare att kommunfullmäktige föreslås ge socialnämnden rätt att 
årligen justera avgifterna och taxan utifrån förändringar av prisindex 
för kommunal verksamhet från Sveriges kommuner och regioner, 
prisbasbeloppet och Konsumentverkets beräknade kostnader för 
livsmedel.

Sammanfattning av ärende

Styrdokumentet KFS 4.27 om avgifter gäller i sin nuvarande version från och med den 1 
januari 2020. Sedan dess har prisbasbeloppet höjts och kommunens kostnader i övrigt 
ökat. Det finns därför anledning att revidera dokumentet och fastställa nya belopp för de 
avgifter som får tas ut inom socialnämndens verksamhet. Till vägledning för 
revideringen har förvaltningen tagit del av Malmö stads tillämpningsbestämmelser 
avseende avgifter för vissa insatser inom socialtjänsten. I dokumentet finns en 
redogörelse för vad Stockholms stad och Göteborgs stad tar ut i egenavgifter för 
uppehälle (kost och logi) vid vård och behandling för missbruk i hem för vård och 
boende (HVB) eller i familjehem. Vidare redogörs också för de egenavgifter som tas ut av 
vuxna vid andra stöd- och hjälpinsatser som är förenade med boende. Därutöver anser 
förvaltningen att självkostnaden plus mervärdesskatt ska användas för att beräkna 
timtaxan vid provisorisk dödsboförvaltning och åtgärder för gravsättning i stället för en 
procentsats av prisbasbeloppet.

Ärendets handlingar

Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen, 2021-09-07

Bilaga, förslag om ändring av KFS 4.27 Avgifter inom socialnämndens 
verksamhet

Bilaga, självkostnadskalkyl för dödsboförvaltning och åtgärder enligt 
begravningslagen

Socialnämndens överläggning



Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum Sida

Socialnämnden 2021-09-28 2 (2)

Ordförandens sign Justerandes sign

Under socialnämndens överläggning yttrar sig Thomas Selig (V), Mica Vemic (SD), 
Johanna Karlsson (S), Gunnar Ljungqvist (S), Joakim Truedsson (S) samt förvaltningschef 
Lena Ludvigsson och avdelningschef Linda Qvarnström.

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Akten



KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Västgötagatan 18 Org.nummer 212000-0340

SOCIALFÖRVALTNINGEN Telefax: 

641 80 KATRINEHOLM  www.katrineholm.se

Tjänsteskrivelse Sida 1 (3)

Datum

2021-09-07
Vår beteckning

SOCN/2021:64 - 043SOCIALFÖRVALTNINGEN

Stab
Mottagare:

Vår handläggare
Thomas Brandels

Handläggare telefon
0150 – 572 91

Handläggare e-post
Thomas.Brandels@katrineholm.se

Förslag om ändring av KFS 4.27 - Avgifter inom 
socialnämndens verksamhet

Förvaltningens förslag till beslut
1. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att styrdokument som gäller från 

den 1 januari 2020 ändras och att nya avgifter beslutas i enlighet med bilagan 
”styrdokument 4.27 Avgifter inom socialnämndens verksamhet”.

2. Samt att de nya avgifterna föreslås gälla från och med den 1 januari 2022. 

3. Vidare att kommunfullmäktige föreslås ge socialnämnden rätt att årligen justera 
avgifterna och taxan utifrån förändringar av prisindex för kommunal verksamhet från 
Sveriges kommuner och regioner, prisbasbeloppet och Konsumentverkets beräknade 
kostnader för livsmedel.

Sammanfattning av ärende
Styrdokumentet KFS 4.27 om avgifter gäller i sin nuvarande version från och med den 1 
januari 2020. Sedan dess har prisbasbeloppet höjts och kommunens kostnader i övrigt 
ökat. Det finns därför anledning att revidera dokumentet och fastställa nya belopp för de 
avgifter som får tas ut inom socialnämndens verksamhet. Till vägledning för revideringen 
har förvaltningen tagit del av Malmö stads tillämpningsbestämmelser avseende avgifter för 
vissa insatser inom socialtjänsten. I dokumentet finns en redogörelse för vad Stockholms 
stad och Göteborgs stad tar ut i egenavgifter för uppehälle (kost och logi) vid vård och 
behandling för missbruk i hem för vård och boende (HVB) eller i familjehem. Vidare 
redogörs också för de egenavgifter som tas ut av vuxna vid andra stöd- och hjälpinsatser 
som är förenade med boende. Därutöver anser förvaltningen att självkostnaden plus 
mervärdesskatt ska användas för att beräkna timtaxan vid provisorisk dödsboförvaltning 
och åtgärder för gravsättning i stället för en procentsats av prisbasbeloppet.

Ärendets handlingar
Bilaga, förslag om ändring av KFS 4.27 Avgifter inom socialnämndens verksamhet

Bilaga, självkostnadskalkyl för dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravningslagen

Ärendebeskrivning

Inledning

En kommun får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. För tjänster 
och nyttigheter som de är skyldiga att tillhandahåll får avgift endast tas ut om det följer av 
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lag eller annan författning, 2 kap. 5 § kommunallagen (KL). Avgiften får heller inte överstiga 
kommunens självkostnad. Självkostnadsprincipen innebär att kommunen inte får ta ut 
högre avgifter än som svarar mot kostnaden för de tjänster eller nyttigheter som 
kommunen tillhandahåller, 2 kap. 6 § KL.

Vuxen vårdtagares ersättningsskyldighet

Av huvudregeln i 8 kap. 1 § 1 st. socialtjänstlagen (SoL) framgår att stöd- och hjälpinsatser 
av behandlingskaraktär inte medför kostnader för den enskilde. Av bestämmelsen framgår 
att kommunen ändå får, utom beträffande barn, ta ut ersättning för uppehälle (kost och 
logi) av den som på grund av missbruk av alkohol, narkotika eller därmed jämförbara medel 
får vård eller behandling i ett HVB eller i ett familjehem. Den högsta ersättningen som 
kommunen kan ta ut för uppehälle får uppgå till 80 kr per dag, 6 kap. 1 § 
socialtjänstförordningen (SoF). 

Enligt samma bestämmelses andra stycke får en skälig ersättning tas ut för andra stöd- och 
hjälpinsatser. Av prop. 1986/87:129 s. 11 framgår att det avser inackorderingshem eller 
andra liknande hem som i stort sett enbart tillhandahåller ett skyddat boende med viss 
omvårdnad eller tillsyn. Andra stöd- och hjälpinsatser enligt 8 kap 1 § SoL får därför också 
anses omfatta placering i HVB samt familjehemsplacering med stöd- eller omvårdnads-
insatser. Placering i skyddat boende likställs med stödboende i HVB. Avgiften i dessa fall 
delas normalt upp på en avgift för kost och en för logi.

En bedömning av den enskildes betalningsförmåga måste göras i samband med att 
egenavgiften fastställs. Saknar den enskilde inkomst eller har så låg inkomst att full avgift 
inte kan tas ut kan avgiften fastställas till ett lägre belopp eller efterges helt, 9 kap 3 § SoL. 

Dödsboförvaltning och ordnande med begravning

Kommunen har även rätt att ta ut ersättning från dödsboet för sina kostnader i fråga om 
dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravningslagen, 18 kap. 2 § ärvdabalken och
5 kap. 2 § begravningslagen. 

Den ersättning som i dagsläget tas ut för socialnämndens provisoriska dödsboförvaltning 
och åtgärder enligt begravningslagen utgörs av en timtaxa som uppgår till 0,8 % av 
prisbasbeloppet per timme. Förvaltningen har tagit fram en självkostnadskalkyl med en 
beräknad kostnad per timme som motsvarar kostnaderna för att utföra tjänsterna. 
Självkostnaden är beräknad med ledning av det senaste årets bokslut. En ersättning som 
motsvarar kommunens självkostnad överensstämmer och motsvarar i högre grad 
kommunens kostnader för de tjänster som utförs. Vid en debitering enligt kommunens 
självkostnad kan kostnaden för uppdragets utförande också höjas årligen i januari månad 
enligt Sveriges kommuner och regioners prisindex för kommunal verksamhet (PKV) från 
oktober månad föregående år.

Förvaltningens bedömning
Föregående revidering av avgifter och taxor inom socialnämndens verksamhet gjordes 
2019-11-18 för att gälla från och med 1 januari 2020, se § 168 KS/2019:336 043. Med 
anledning av kostnadsökningar och höjda prisbasbelopp behöver beloppen justeras.
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Vuxen vårdtagares ersättningsskyldighet

De fastställda egenavgifterna för uppehälle går utöver den högsta ersättning som 
kommunen får ta ut enligt 8 kap. 1 § 1 st. och 6 kap. 1 § SoF. Av bestämmelserna framgår 
att den högsta ersättningen för uppehälle som kan tas ut är 80 kr/dygn, varför avgiften 
behöver ändras från 100 kr/dygn till 80 kr/dygn. 

Förvaltningen föreslår också att skälig ersättning för andra stöd- och hjälpinsatser ska tas 
ut. Det saknas närmare lagreglering om hur en sådan avgiften ska beräknas och normalt 
delas avgiften upp på en för kost och en för logi. 

Avgiften för kost föreslås utgå ifrån genomsnittet av Konsumentverkets beräknade 
livsmedelskostnader för personer i åldersgrupperna 18 – 30 (2 920 kr), 31 - 60 (2 750 kr) och 
61- 74 (2 470 kr). Avgifter för kost blir i så fall 90 kr per dag med avdrag för det fall en eller 
flera måltider inte ingår i boendet. Avdrag görs då enligt bilagan KFS 4.27. 

Avgiften för logi föreslås uppgå till samma nivå som för bostad i särskilt boende. Enligt 
bestämmelsen i 8 kap. 5 § SoL kan avgiften uppgå till högst en tolftedel av 0,5539 
prisbasbelopp. Prisbasbeloppet för 2021 är 47 600 kr, varför avgiften för logi kan fastställas 
till 73 kr per dygn.

Socialnämnden föreslås fortsättningsvis få rätt att årligen justera avgiften för kost vid andra 
stöd- och hjälpinsatser utifrån förändringar av Konsumentverkets beräkning av 
livsmedelskostnader och för logi utifrån förändring av prisbasbeloppet.  

Dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravningslagen

När det gäller ersättning för provisorisk dödsboförvaltning och åtgärder enligt 
begravningslagen tas det idag ut en timtaxa med 0,8 procent av prisbasbeloppet. En 
timtaxa beräknad på kommunens självkostnad överensstämmer och motsvarar i högre 
grad kommunens kostnader för de tjänster som tillhandhålls. 

Förvaltningen föreslår därför att en timtaxa fastställs utifrån den framtagna 
självkostnadskalkylen för tjänsterna. Timtaxan för dödsboförvaltning och åtgärder enligt 
begravningslagen kan i så fall fastställas till 749 kr/ tim. plus mervärdesskatt. 

Även här föreslås socialnämnden få rätt att årligen justera timtaxan den första januari med 
Sveriges kommuner och regioners PKV från oktober månad föregående år. 

Lena Ludvigsson Thomas Brandels
Förvaltningschef Jurist

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Akten
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Avgifter inom socialnämndens 
verksamhet
Förklaringar 
KL = kommunallagen
LVM = Lag om vård av missbrukare i vissa fall
SoL = Socialtjänstlagen
SoF = Socialtjänstförordningen
ÄB = Ärvdabalken
BegrL = Begravningslagen

Egenavgifter
Egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB), familjehem m.m. 

Egenavgift för uppehälle får tas ut när vård och behandling bedrivs dygnet runt enligt SoL eller 
LVM. En skälig ersättning får tas ut vid boendeinsatser med stöd- och hjälpinsatser i form av 
omvårdnad eller tillsyn. Egenavgiften delas i det fallet upp på en kostnad för kost och en för logi.

Kategori Vård/boende Avgift/lagrum Kommentar
HVB, familjehem 
(SoL eller LVM)

Vård och behandling 
för missbruk

80 kr/dag för uppehälle, 
8 kap. 1 § SoL och 6 kap. 1 § 
SoF

Efterges helt eller delvis om den 
enskilde saknar betalnings- 
förmåga, 9 kap. 4 § SoL 

HVB, familjehem 
och skyddat 
boende 

Boende med viss 
omvårdnad eller 
tillsyn (stödinsatser) 

90 kr/dag* för kost och
73 kr/dag* för logi, 8 kap. 1 § 
SoL

Ingår inte all kost görs 
avdrag med 20 % för frukost, 
40 % för lunch och 40 % för 
middag 

Efterges helt eller delvis om den 
enskilde saknar betalnings-
förmåga, 9 kap. 4 § SoL 

Avgift för provisorisk dödsboförvaltning och ordnande av gravsättning
Socialnämnden är ansvarig för boets provisoriska förvaltning till dess nämnden spårat och 
underrättat dödsbodelägare. Finns det inte några anhöriga är socialnämnden även skyldig 
att ordna med begravningen. Socialnämnden har rätt att ta ut ersättning ur dödsboet för 
dessa kostnader.

Tillhandhållen tjänst Taxa/lagrum Moms Taxa inkl. moms
Provisorisk dödsboförvaltning
Ordnande med gravsättning

749 kr/tim.*. 18 kap. 2 § ÄB 
och 5 kap. 2 § BegrL

187,25 kr/tim. 936, 25 kr/tim.

En kommun får enligt 2 kap 6 § KL inte ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för 
de tjänster eller nyttigheter som den tillhandahåller.

* Socialnämnden justerar avgifterna och taxan årligen den 1 januari utifrån förändringar av, 
prisbasbeloppet, Konsumentverkets beräknade kostnader för livsmedel och prisindex för 
kommunal verksamhet från Sveriges kommuner och regioner.

_______________________



Kostnader ( Verksamhet 2670) Kostnad Spec Nya löner 2022
Personalkostnader inkl PO 582 078 Lilja 582 078
Personalkostnader + PO Ersättare/semester 143 817 Camilla 10 % 143 817
Arbetsledning förvaltningschef 12 087
Arbetsledning enhetschef 5% 47 226
Kostnader medarbetare dödsbohandläggning (se spec nedan) 107 424
Kurs Dödsbohandläggare Faktiska kostnader
Hotell Faktiska kostnader
Tåg Faktiska kostnader
Växel 3 300 Telefon
Adm tjänster/Data 2 420 Bisnode InfoTorg
Adm tjänster/Data
Adm tjänster/Data
Summa kostnad 898 352
Timkostnad för handläggning 749 Handläggningstid 60 % = 1200 timmar/år 539 011
Timkostnd övrig tid administration 449 Övrig tid 40 % = 800 timmar/år 359 341

898 352

Spec kostnader förvaltning
6 095 000

El 250 000
Leasing 280 000
Förbrukningsinventarier 86 000
Sophämtning 95 000
Städning 423 000
kontorsmaterial 95 000
Dator/IT kostnader 1 785 000
Leasing bilar 492 000
Centrala kostnader enligt RS redovisning 2 636 000 RS 2020
Summa kostnad förvaltning per år 12 237 000 0,007194245
Kostnad per medarbetare (139st) 93 412 131 anställda på förvaltningen 2022 (se Lenas mail 210915)
Kostnad medarbetare dödsbohandläggning 107 424 Lilja 100%, Camilla 10 %, Arbetsledning 5%

Total summa Katrineholm Flen Vingåker
Invånarantal 31 dec 2019 60 451 34 755 16 585 9 111
Andel i procent 100% 58% 27% 15%
Andel av kostnaden 768 846 445 931 kr 207 588 kr 115 327 kr

NY september 2021
Total summa Katrineholm Flen Vingåker

Invånarantal 31 dec 2020 60 340 34 765 16 431 9 144
Andel i procent 100% 58% 27% 15%
Andel av kostnaden 898 352 521 044 kr 242 555 kr 134 753 kr
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§ 180 KS/2021:289  043

Taxa för upplåtelse av mark på offentlig plats 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige antar Taxa för upplåtelse av mark på offentlig 
plats – KFS 4.10.

2. Den nya taxan gäller från och med den 1 januari 2022.

Sammanfattning av ärendet

Taxor för upplåtelse av mark på offentlig plats har reviderats. Ändringarna består till 
största del av redaktionella ändringar och generella uppdateringar och anpassningar till 
nuvarande kostnadsutveckling.

Ärendets handlingar

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-07

Service- och tekniknämndens beslut, 2021-08-26, § 45

Taxa för upplåtelse av mark på offentlig plats.

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

2021-10-07
Vår beteckning

KS/2021:289 - 043Kommunledningsförvaltningen

Nämndadministration
Mottagare:

Vår handläggare

Axel Stenbeck
Handläggare telefon

0150-570 80
Handläggare e-post

Axel.Stenbeck@katrineholm.se

Taxa för upplåtelse av mark på offentlig plats

Förvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta taxa för upplåtelse av 

mark på offentlig plats – KFS 4.10.

2. Den nya taxan gäller från och med den 1 januari 2022.

Sammanfattning av ärendet
Taxor för upplåtelse av mark på offentlig plats har reviderats. Ändringarna består till största 
del av redaktionella ändringar och generella uppdateringar och anpassningar till nuvarande 
kostnadsutveckling.

Ärendets handlingar
Service- och tekniknämndens beslut, 2021-08-26, § 45

Taxa för upplåtelse av mark på offentlig plats.

Axel Stenbeck
Utredare

Beslutet skickas till:

Akt
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§ 45 STN/2021:148  043

Revidering av taxa för upplåtelse av mark på offentlig 
plats 

Service- och tekniknämndens beslut

Service- och tekniknämnden beslutar att anta taxor för upplåtelse av mark på offentlig 
plats och översänder dem till kommunstyrelsen för vidare hantering.

Sammanfattning av ärendet

Taxor för upplåtelse av mark på offentlig plats har reviderats. Ändringarna består till 
största del av redaktionella ändringar och generella uppdateringar och anpassningar till 
nuvarande kostnadsutveckling.

Ärendets handlingar

Tjänsteskrivelse, service- och teknikförvaltningen

Förslag till taxor för upplåtelse av mark på offentlig plats

Service- och tekniknämndens överläggning

Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Joha 
Frondelius (KD) samt infrastrukturchef Johnny Ljung.

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Akt
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Taxor och avgifter
Inledande bestämmelser 
1 § Offentliga platser ska vara tillgängliga för allmänheten och kunna användas för många olika 
ändamål. Med offentlig plats menas i huvudsak vägar, torg, parker och andra platser som 
redovisas som allmän plats i detaljplanen. 

2 § Denna taxa gäller avgifter för all upplåtelse av mark på offentlig plats, med stöd av lag 
(1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, m.m. samt 
3 kap. 1-2 §§ Ordningslagen (1933:1617) om allmän ordning och säkerhet. 

Avgifter 
3 § Avgift enligt denna taxa ska betalas till Katrineholms kommun. Betalning ska ske i förskott 
mot faktura, förutom avgift för dagsplats på salutorget som betalas på plats direkt till 
torgfogden. 

Befrielse från avgift, helt eller delvis, kan medges om särskilda skäl föreligger. Politiska och 
ideella föreningar eller organisationer är avgiftsbefriade. Ingen avgift tas ut av skolklasser. 

Icke kommersiella aktiviteter som varar mindre än 2 timmar kan upplåtas helt avgiftsbefriat 
genom muntlig anmälan till polisen. 

Om upplåtelsen inte kan klassificeras enligt nedan har service- och tekniknämnden rätt att 
fastställa taxan för upplåtelsen. 

Taxan är om inget annat anges mervärdesskattebefriad. 

Ansökan 
4 § Torghandel/saluplats 

Dagsplats bokas senast dagen innan hos kommunens torgfogde. Efter ansökan kan avtal om 
fast plats för ett kvartal, halvår eller helår tecknas med kommunens handläggare.  

5 § Offentlig plats 

För att få använda offentlig plats för särskilda ändamål krävs tillstånd av polismyndigheten. 
Ansökan ska göras skriftligt till polisen. Kommunen är remissinstans och yttrar sig över ansökan 
innan tillstånd lämnas. Annan kommunal mark än offentlig kan upplåtas efter särskild 
överenskommelse 

Regler och ordningsföreskrifter 

6 § Lokala ordningsföreskrifter för torghandel ska följas. Särskilda riktlinjer för 
försäljningsvagnar, uteserveringar, varuvisningar och gatupratare gäller vid upplåtelser. 
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Taxor 

Försäljning 
 
Torghandel på Stortorget Dagplats Kvartal1 Halvår1 Årsplats1 

Saluplats, torgstånd 
3x4 meter 

200 kr 1000 kr 1 500 kr 2 500 kr 

Saluplats, bil 2x5 meter 200 kr 1000 kr 1 500 kr 2 500 kr 
Saluplatser, fredagar Ingen avgift -2 -2 -2 

Elkostnad, inkl. 25% moms3  50 kr 400 kr 600 kr 1000 kr 
1 Avtalsavgifter avser en plats en dag per vecka 
2 Avtal kan inte tecknas för fredagar 
3 Avgift för el betalas per torghandelsdag 

Övrig försäljning Avgift Lägsta avgift 
Försäljningsvagn, korv, glass eller 
liknande1 

5 000 kr/plats och 
säsong2 

5 000 kr 

Tillfällig försäljning av julgranar 
(ej på saluplats avsedd för torghandel) 

1 500 kr/plats och säsong 1 500 kr 

Uteservering2   - 
Uteservering utan alkoholtillstånd 150 kr/m2 och säsong3 500 kr 
Uteservering med alkoholtillstånd 300 kr/m2 och säsong3 500 kr 
1 Avser mindre lätt flyttbar försäljningsvagn som bara är uppställd vid försäljning. Max yttermått 
på vagnen 1,0 x 1,5 m. 
2 Säsong för försäljningsvagn är 1 april till 31 oktober. Säsong för uteserveringar är normalt 1 
april till 31 oktober men kan var längre. 
3 Kopia på serveringstillstånd för att servera alkohol på uteservering ska bifogas ansökan till 
polisen. 

Aktiviteter, evenemang och andra delvis kommersiella upplåtelser 
 
Aktiviteter Avgift1 Lägsta avgift 
Mindre aktivitet, vid t.ex. Strömplan,  
Kvarnbacken, Stadsparken2 

500 kr/tillfälle 500 kr 

Större arrangemang i Stadsparken 1 000 kr/dag 1000 kr 
Uppställning av informationsbuss eller 
liknande på västra delen av torget under 
dagtid 

500 kr/dag 500 kr 

Evenemang  - 
Litet evenemang (ca 3000 m2)3 
Stortorget (eller annan liknande yta) 

1000 kr/dygn 1000 kr 

Medelstort evenemang (<8000 m2)3 

Centrala Katrineholm 
1500 kr/dygn 1 500 kr 

Stort evenemang (> 8000 m2)3 

Hela eller delar av kommunen 
2 000 kr/dygn 2 000 kr 

Alkoholservering (inom ovan upplåten 
yta)4 

10 kr/m2 och dygn 500 kr 

Varuvisning och reklam   
Varuvisning, högst 65 cm ut från fasad, 
max 5 m 

500 kr/år 500 kr 

Varuvisning, enstaka tillfällen under 
säsong 

100 kr/tillfälle 500 kr 
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Gatupratare (reklamskylt), högst en (1) 
skylt vid entré till butik 

500 kr/år 500 kr 

Affischpelare, reklam/infotavla, Kräver 
utöver polistillstånd även bygglov 

500 kr/st och år5 500 kr 

Utställningar eller liknande 100 kr/m2 och dag 500 kr 
Tidningslådor 500 kr/st och år 500 kr 
1 Aktivitet eller evenemang där aktivitetens vinst med minst 1/3 tillfaller i Katrineholms kommun 
verksam förening eller organisation måste styrkas med skriftligt dokument vid ansökan till 
polisen. Arrangören faktureras då halv avgift. 
 2 Scenen i stadsparken bokas separat hos ansvarig förvaltning. 
 3 Exklusive alkoholservering. 
 4 Alla arrangörer faktureras hel avgift. 
 5 Avgiften avser första pelaren/skylten, därefter faktureras halv avgift per skylt/pelare 

Icke kommersiella upplåtelser 
 
Aktiviteter Avgift Lägsta avgift 
Mötestält 2,50 kr/m2 och dag 250 kr 
Byggskyltar, kräver vanligtvis bygglov på 
offentlig plats 

500 kr/st och kvartal 500 kr 

Uppställning av byggnadsställning, 
container, skylift eller liknande  
på t.ex. gator, trottoarer, gc-vägar, 
parkeringsytor eller parkmark2 

  

10 m2 eller mindre 250 kr/vecka 250 kr 
Över 10m2 500 kr/vecka 500 kr 
Kortvarigt intermittent arbete med skylift 
(varaktighet 1-2 dagar) 
Kräver normalt trafikreglering 

250 kr/dag 250 kr 

Kortvarigt upplag av material 
(längre tid kan kräva bygglov) 

1 kr/m2 och dygn 500 kr 

Manskapsbodar (ska i första hand ställas 
upp inom arbetsområde) 

500 kr/bod och vecka 500 kr 

Avspärrningar och trafikregleringar2 100 kr/tillfälle 500 kr 
Gatupratare (reklamskylt), högst en (1) 
skylt vid entré till butik 

500 kr/år 500 kr 

Affischpelare, reklam/infotavla, Kräver 
utöver polistillstånd även bygglov 

500 kr/st och år6 500 kr 

Utställningar eller liknande faktisk kostnad 500 kr 
1 För övrig offentlig platsmark eller grönyta faktureras halva avgiften/vecka. 
2 Material för eller hjälp med avspärrning/trafikreglering kan hyras av ansvarig förvaltning.

_______________________ 



PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2021-10-27 1 (1)

§ 181 KS/2021:290  043

Taxor och avgifter för grävning och återställning 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige antar Taxor och avgifter för grävning och 
återställning – KFS 4.31.

2. De nya taxor och avgifterna gäller från och med den 1 januari 2022.

Sammanfattning av ärendet

Service- och teknikförvaltningen har, tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen, 
tagit fram förslag till taxor och avgifter för grävning och återställning. Vid grävning och 
schaktning i kommunens mark tillämpas Katrineholms kommuns grävanvisningar.

Ärendets handlingar

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-07

Service- och tekniknämndens beslut, 2021-08-26, § 46

Taxor och avgifter för grävning och återställning

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

2021-10-07
Vår beteckning

KS/2021:290 - 043Kommunledningsförvaltningen

Nämndadministration
Mottagare:

Vår handläggare

Axel Stenbeck
Handläggare telefon

0150-570 80
Handläggare e-post

Axel.Stenbeck@katrineholm.se

Taxor och avgifter för grävning och återställning

Förvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta taxor och avgifter för 

grävning och återställning – KFS nr. 4.31.

2. De nya taxor och avgifterna gäller från och med den 1 januari 2022.

Sammanfattning av ärendet
Service- och teknikförvaltningen har, tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen, 
tagit fram förslag till taxor och avgifter för grävning och återställning. Vid grävning och 
schaktning i kommunens mark tillämpas Katrineholms kommuns grävanvisningar.

Ärendets handlingar
Service- och tekniknämndens beslut, 2021-08-26, § 46

Taxor och avgifter för grävning och återställning

Axel Stenbeck
Utredare

Beslutet skickas till:

Akt



PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum Sida

Service- och tekniknämnden 2021-08-26 1 (1)

§ 46 STN/2021:164  043

Taxor och avgifter för grävning och återställning 

Service- och tekniknämndens beslut

Service- och tekniknämnden beslutar att anta taxor och avgifter för grävning och 
återställning och översänder dem till kommunstyrelsen för vidare hantering.

Sammanfattning av ärendet

Service- och teknikförvaltningen har, tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltning, 
tagit fram förslag till taxor och avgifter för grävning och återställning. Vid grävning och 
schaktning i kommunens mark tillämpas Katrineholms kommuns grävanvisningar. 

Ärendets handlingar

Tjänsteskrivelse, service- och teknikförvaltningen

Förslag till taxor och avgifter för grävning och återställning.

Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Joha 
Frondelius (KD) samt infrastrukturchef Johnny Ljung.

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Akt



Förslag

Styrdokumentkatrineholm.se

Taxor och avgifter för 

grävning och återställning

Katrineholms kommuns författningssamling 
(KFS nr 4.31)

Kommunstyrelsen 2021-10-27, § 181
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Dokumentinformation
Beslutshistorik
Antagen av kommunfullmäktige 20xx-xx-xx § xx

Giltighet
Gäller från och med 2022-01-01



 

3 (4)

Taxor och avgifter
Grävtillstånd och viten
Vid grävning och schaktning i kommunens mark 
tillämpas Katrineholms kommuns grävanvisningar. Taxor och avgifter enligt nedan. 

Tillstånd

Grävtillstånd (kostnad för trafikanordningsplan ingår)  1500 kr/st.

Trafikanordningsplan 1000 kr/st.

Vite

Vite för arbete utan godkänt grävtillstånd och/eller trafikförordningsplan, 
per påpekande 

20 000 kr 

Vite vid ej återställd eller felaktig återställning inom föreskriven tid, per 
påpekande 

10 000 kr 

Vite för avsaknad av informationsskylt på arbetsplatsen, per påpekande 5 000 kr 
Vite vid ej åtgärdad anmärkning inom föreskriven tid, per påpekande 5 000 kr 
Vite för skada på träd beräknas genom senaste versionen av 
Alnarpsmodellen 

Återställning 
Efter slutförd återställning fakturerar Katrineholms kommun gräventreprenören för utfärdande 
av grävtillstånd och återställning. Ingrepp i kommunens gatumark medför ökade kostnader för 
underhåll vilket är med i beräkningen för återställning av marken. Nedanstående priser avser 
totala kostnader inklusive administration, garanti och framtida underhåll. I de fall då 
asfaltåterställningen ej utförs av service- och teknikförvaltningen enligt ovan tas ändå en avgift 
ut med 140 kr/m2 som ersättning för framtida extra underhåll.

Återställning ytor 0-9,9 m2 10-50 m2 >50 m2 

Borttagning av ca 4 cm grus, 
vattning, vältning, sågning 
asfaltkanter samt läggning av 1 
lager 100 kg ABT 11 

680 kr/ m² 470 kr/ m² 400 kr/ m² 

Tillägg, urgrävning 20cm samt 16cm 
bärlager 200 kr/ m² 170 kr/ m² 140 kr/ m² 

Tillägg, urgrävning 60 cm, 40 cm 
förstärkningslager, 16 cm bärlager 500 kr/ m² 400 kr/ m² 350 kr/ m² 

Extra lager asfalt 2000 kr/ ton 2000 kr/ ton 2000 kr/ ton 
Gatstensbeläggning 1800 kr/m² 1400 kr/ m² 1200 kr/ m² 
Plattbeläggning 1100 kr/ m² 900 kr/ m² 750 kr/ m² 
Matjordspåläggning inkl. grässådd 140 kr/ m² 115 kr/ m² 100 kr/ m² 

Återställning kantsten 
0 – 9,9 m             10 – 50 

m 
>50 m 

Omsättning Granitsten 
1100 
kr/m 

800 kr/m 800 kr/m 

Omsättning 
betongkantstöd 

250 kr/m 200 kr/m 200 kr/m 
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Nysättning granitsten 
1900 
kr/m 

1300 
kr/m 

1000 
kr/m 

Nysättning betongkantstö
d 

300 kr/m 270 kr/m 250 kr/m 

Återställning övrigt 
 
 

 
 

 
 

Övriga arbeten  
Faktisk 
kostnad + 
30% 

 
 

 
 

_______________________ 



PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2021-10-27 1 (2)

§ 182 KS/2021:339  043

Revidering av avgifter inom Kulturskolan 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige antar revideringen av avgifter inom Kulturskolan – 
KFS 4.25.

2. De nya avgifterna gäller från och med den 1 januari 2022.

Reservation

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

Sammanfattning av ärendet

För att motverka att Kulturskolans verksamhet bedrivs med tomma platser på grund av 
avhopp under terminen föreslås reducerad avgift för påbörjad start efter halv terminen. 
Påbörjas terminen när enbart fyra tillfällen återstår betraktas detta som ”prova på 
tillfälle” och då tas ingen avgift ut.

Försöksverksamheten att föräldrar deltar tillsammans med sina barn i 
kursverksamheten föreslås bli permanent. Det förtydligas i taxan att avgiften för vuxna 
närstående är densamma som för barn.

Ärendets handlingar

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-20

Delegationsbeslut bildningsnämnden, 2021-10-19, § 37

Tjänsteskrivelse bildningsnämnden, 2021-10-15 

Förslag - Avgifter inom Kulturskolan

Kommunstyrelsens överläggning

Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V) och Johan 
Söderberg (S).

Förslag och yrkande

Tony Rosendahl (V) yrkar i första hand till att avgifterna till Kulturskolan ska tas bort och i 
andra hand till förslaget till revidering av avgifterna.

Johan Söderberg (S), ordförande, yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång



Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2021-10-27 2 (2)

Ordförandens sign Justerandes sign

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning 
som godkänns av styrelsen. I enlighet med detta ställer ordföranden proposition på 
förvaltningens förslag till beslut och Tony Rosendahls (V) yrkanden. Han finner att 
styrelsen biträder förvaltningens förslag till beslut.

Beslutet skickas till:

Akten



Bilaga C kommunstyrelsen 2021-10-27 § 182

Reservation - Revidering av avgifter inom Kulturskolan KS/2021:339

Vänsterpartiet i Katrineholm vill införa en avgiftsfri kulturskola.

Jag yrkade i första hand till att avgifterna till Kulturskolan skulle slopas och i andra hand till förslaget 
till revidering av avgifterna.

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

Tony Rosendahl (V)

Katrineholm 27/10 - 2021



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

Kommunledningsförvaltningen Telefax: 

641 80 KATRINEHOLM  www.katrineholm.se

Tjänsteskrivelse Sida 1 (1)

Datum

2021-10-20
Vår beteckning

KS/2021:339 - 043Kommunledningsförvaltningen

Nämndadministration
Mottagare:

Vår handläggare

Axel Stenbeck
Handläggare telefon

0150-570 80
Handläggare e-post

Axel.Stenbeck@katrineholm.se

Revidering av avgifter inom Kulturskolan

Förvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta revidering av avgifter 

inom Kulturskolan – KFS 4.25.

2. De nya avgifterna gäller från och med den 1 januari 2022

Sammanfattning av ärendet
För att motverka att Kulturskolans verksamhet bedrivs med tomma platser på grund av 
avhopp under terminen föreslås reducerad avgift för påbörjad start efter halv terminen. 
Påbörjas terminen när enbart fyra tillfällen återstår betraktas detta som ”prova på tillfälle” 
och då tas ingen avgift ut.

Försöksverksamheten att föräldrar deltar tillsammans med sina barn i kursverksamheten 
föreslås bli permanent. Det förtydligas i taxan att avgiften för vuxna närstående är 
densamma som för barn.

Ärendets handlingar
Delegationsbeslut bildningsnämnden, 2021-10-19, § 37

Tjänsteskrivelse bildningsnämnden, 2021-10-15 

Förslag - Avgifter inom Kulturskolan

Axel Stenbeck
Utredare

Beslutet skickas till:

Akt



DELEGATIONSPROTOKOLL 1 (2)

Datum Vår beteckning

Bildningsnämnden 2021-10-19 BIN/2021:3 - 000

Utdragsbestyrkande

___________________________________________________________________________________________

BIN Del/2021 § 37

Justering av avgiftsuttag i Kulturskola och KomTek

Beslut

Bildningsnämndens ordförande beslutar på nämndens vägar att ställa sig bakom 
bildningsförvaltningens förslag till förändring av avgifter och översända det som sitt eget 
till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden föreslå kommunfullmäktige besluta 
om flexibilitet i form av utökad möjlighet att ta ut avgift i förhållande till när under 
terminstid elever anmäler sig till Kulturskolan/ KomTek samt att permanenta den 
tidigare beslutade försöksverksamheten med Kulturskola för barn och vuxna 
gemensamt. 

Ärendebeskrivning

Pandemin har kraftigt påverkat bildningsnämndens verksamhetsområde och många 
aktiviteter har ställts in eller bara genomförts i vissa delar/digitalt. Kulturskolan och 
KomTek är verksamheter som påverkats mest negativt och undervisning har ställts in av 
smittspridningsskäl. Konsekvensen är att Kulturskolan vid läsårsstarten 2021 tappat över 
20 procent av sitt elevunderlag. 

Förslag till förändring

I dialog med företrädare för Kulturskolan har det framkommit att en fast terminsavgift, 
oavsett när på terminen man bereds en plats är stelbent och blir ett hinder för att fylla 
tomma platser. Det utestänger på så vis elever. Detta kan betyda att personal inte fyller 
sina tjänster del av terminen vid exempelvis avhopp. Ett förslag till lösning är därför att 
avgiftens storlek kan justeras under terminstid:

Efter halv termin, cirka 15/10 och 15/3 tas halva terminsavgiften ut.

När enbart fyra tillfällen kvarstår en termin betraktas detta som ett ”prova på- 
tillfälle” inför start nästkommande termin och ingen avgift tas ut. 

Försöksverksamheten med vuxna närstående som deltar med barn 
permanentas och på samma villkor som för barn och unga beträffande avgifter. 

Ärendets handlingar

Bildningsförvaltningens förslag till justering av avgiftsuttag i Kulturskola/KomTek.

Ulrica Truedsson
Bildningsnämndens ordförande



Delegationsprotokoll 2 (2)

Datum Vår beteckning

Bildningsnämnden 2021-10-19

___________________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Ekonom
Akten





KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Drottninggatan 19 Org.nummer 212000-0340

Bildningsförvaltningen E-post: bildningsforvaltningen@katrineholm.se 

641 80 KATRINEHOLM  www.katrineholm.se

Tjänsteskrivelse Sida 1 (3)

Datum

2021-10-15
Vår beteckningBildningsförvaltningen

Förvaltningskontoret
Mottagare:

Vår handläggare

Jörgen Rüdeberg
Handläggare telefon

0150-572 72
Handläggare e-post

jorgen@rudeberg@katrineholm.se

Förslag till justering av avgiftsuttag i 
Kulturskola/KomTek

Förvaltningens förslag till beslut

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta i enlighet med förvaltningens 
förslag till beslut. 

Sammanfattning av ärendet
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden föreslå kommunfullmäktige besluta om 
flexibilitet i form av utökad möjlighet att ta ut avgift i förhållande till när under terminstid 
elever anmäler sig till Kulturskolan/ KomTek samt att permanenta den tidigare beslutade 
försöksverksamheten med Kulturskola för barn och vuxna gemensamt. 

Bakgrund
Pandemin har kraftigt påverkat bildningsnämndens verksamhetsområde. Många aktiviteter, 
inklusive undervisning, har ställts in eller fått genomföras bara i vissa delar eller via 
kompensatoriska inslag, ofta digitala. 

Signaler kommer om ökad psykisk ohälsa i pandemins spår och det finns ett hårt tryck på 
att fritidsaktiviteter ska komma igång så snart som möjligt för att kompensera för detta.  

En av de verksamheter som påverkats mest negativt är Kulturskolan/KomTek. Genom att 
personal alternerar mellan olika enheter har mycket undervisning fått ställas in av 
smittspridningsskäl. Detta har gjort att Kulturskolan vid läsårsstarten 2021tappat en bra bit 
över 20% av sitt elevunderlag. 

För att vinna tillbaka elever och bidra till en god och meningsfull fritid har Kulturskolan efter 
att restriktionerna släppts genomfört ett Öppet Hus med god framgång och många tomma 
platser på ämneskurserna kan komma att fyllas. Emellertid har nu halva terminen gått. För 
ämneskurserna i Kulturskolan är avgiften 600 kronor per termin.  För KomTek finns redan 
idag en större flexibilitet i och med att deras kurser inte löper per termin.  

Avgifterna för Kulturskolan regleras i Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 
4.25). De av kommunfullmäktige gällande terminsavgifterna är:

Ämneskurs i musik samt bild och form 600

Musik- och sångkurs för förskolebarn 300



Tjänsteskrivelse Sida 2 (3)

Bildningsförvaltningen Datum

2021-10-15

Vår beteckning

Blåsverkstad/ Musikverkstad 300

Orkester/Ensemble/Kör 300

Fördjupningslinje/ Musikallinje 1200

Instrumenthyra 

Instrumenthyra Blåsverkstad 

300

150

Kulturskolan har även bedrivit en försöksverksamhet där barn tillsammans med föräldrar 
eller andra närstående deltar gemensamt i viss kursverksamhet. I beslutet har en 
förutsättning varit att samma avgiftsregler gällt som för barn och unga. 
Försöksverksamheten har endast kunnat bedrivas i begränsad skala på grund av pandemin 
men de erfarenheter som gjorts är positiva och det finns önskemål om att den 
permanentas. 

Förslag till förändring
I dialog med företrädare för Kulturskolan har det framkommit att en fast terminsavgift, 
oavsett när på terminen man bereds en plats är stelbent och blir ett hinder för att fylla 
tomma platser. Det utestänger på så vis elever. Detta kan betyda att personal inte fyller sina 
tjänster del av terminen vid exempelvis avhopp. Ett förslag till lösning är därför att avgiftens 
storlek kan justeras under terminstid:

Efter halv termin, cirka 15/10 och 15/3 tas halva terminsavgiften ut.

När enbart fyra tillfällen kvarstår en termin betraktas detta som ett ”prova på- 
tillfälle” inför start nästkommande termin och ingen avgift tas ut. 

Försöksverksamheten med vuxna närstående som deltar med barn permanentas 
och på samma villkor som för barn och unga beträffande avgifter. 

Förvaltningens bedömning
Förvaltningen är positiv till de förslag som framställts från Kulturskolans sida och ställer sig 
bakom dessa. 

Ekonomiska aspekter
Förvaltningens bedömning är att förslaget är kostnadsneutralt i och med att de intäkter 
man tappar i och med halverad avgift med stor sannolikhet kompenseras via fler elever. 

Jörgen Rüdeberg
Biträdande förvaltningschef



Tjänsteskrivelse Sida 3 (3)

Bildningsförvaltningen Datum

2021-10-15

Vår beteckning

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige 



Förslag

Styrdokumentkatrineholm.se

Avgifter inom kulturskolan

Katrineholms författningssamling (KFS) 4.25

Kommunstyrelsen 2021-10-27, § 182



 

2 (3)

Dokumentinformation
Beslutshistorik
Antagen av kommunfullmäktige 2004-11-15 § 167

Senast ändrad av kommunfullmäktige:

2006-11-20 § 21

2009-11-16 § 189

Giltighet
Gäller från och med 2022-01-01



 

3 (3)

Avgifter inom kulturskolan
Ämneskurs i musik samt bild och form 600

Musik- och sångkurs för förskolebarn 300

Blåsverkstad/ Musikverkstad 300

Orkester/Ensemble/Kör 300

Fördjupningslinje/ Musikallinje 1200

Instrumenthyra 300

Instrumenthyra Blåsverkstad 150

Vid påbörjad termin efter halva perioden, cirka 15 oktober och 15 mars, reduceras 
terminsavgiften med 50 %.

Vid påbörjad termin när fyra tillfällen återstår tas ingen avgift ut.

För närstående vuxna som deltar gäller samma avgifter som för barn.

_______________________ 



PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2021-10-27 1 (1)

§ 183 KS/2021:322  103

Utbetalning av partistöd 2022 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att utbetala partistöd för 2022 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    7 mandat * 33 375 kronor = 233 625 kronor

Sverigedemokraterna    6 mandat * 33 375 kronor = 200 250 kronor

Centerpartiet    4 mandat * 33 375 kronor = 133 500 kronor

Liberalerna     3 mandat * 33 375 kronor = 100 125 kronor

Vänsterpartiet    3 mandat * 33 375 kronor = 100 125 kronor

Kristdemokraterna    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 2022. 

Under 2021 har samtliga partier som erhållit partistöd har lämnat redovisning inom 
utsatt tidsperiod.

Ärendets handlingar 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-07

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

2021-10-07
Vår beteckning

KS/2021:322 - 103Kommunledningsförvaltningen

Nämndadministration
Mottagare:

Vår handläggare

Axel Stenbeck
Handläggare telefon

0150-570 80
Handläggare e-post

Axel.Stenbeck@katrineholm.se

Utbetalning av partistöd 2022

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att utbetala partistöd för 2022 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    7 mandat * 33 375 kronor = 233 625 kronor

Sverigedemokraterna    6 mandat * 33 375 kronor = 200 250 kronor

Centerpartiet    4 mandat * 33 375 kronor = 133 500 kronor

Liberalerna     3 mandat * 33 375 kronor = 100 125 kronor

Vänsterpartiet    3 mandat * 33 375 kronor = 100 125 kronor

Kristdemokraterna    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 2022. 

Under 2021 har samtliga partier som erhållit partistöd har lämnat redovisning inom utsatt 
tidsperiod.

Axel Stenbeck
Utredare
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§ 186 KS/2020:364  212

Antagande av detaljplan för Lövåsen -Heden 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Lövåsen-Heden, del av Lövåsen 3:1, 
Katrineholms kommun. 

Sammanfattning av ärendet

Planförslaget har varit utskickat på samråd till berörda fastighetsägare och myndigheter 
under tidsperioden 12 november till 3 december 2020. Totalt inkom 12 yttranden varav 
3 utan erinran. Ej tillgodosedda yttranden från samrådet finns sammanfattade i 
granskningsutlåtandet, daterat 18 augusti 2021.

Planförslaget var utställt på granskning 17 juni till 22 juli 2021. Under granskningstiden 
inkom 13 yttranden, 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 granskningsutlåtandet, daterat 18 augusti 
2021.

Mot bakgrund av en ökad efterfrågan på etableringsbar mark på Lövåsen planläggs nu 
mark för ändamålet. Detaljplanen tillåter handel, kontor och verksamheter. Ett 
naturområde bevaras med syftet att bidra med ekologiska och rekreativa värden. 
Marken som planen avser är i kommunal ägo och består av före detta ängs- och 
skogsmark. Området nås via Österleden och den nya gatan som kommer sträcka sig 
runt området.

Ärendets handlingar

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-07

Bygg- och miljönämndens beslut, 2021-09-22, § 93

Planbeskrivning – detaljplan för Lövåsen-Heden

Plankarta Lövåsen-Heden

Granskningsutlåtande

Kommunstyrelsens överläggning

Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V), Victoria Barrsäter 
(C) samt avdelningschefen Erik Bjelmrot.

Beslutet skickas till:

Akten
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Datum

2021-10-07
Vår beteckning

KS/2020:364 - 212Kommunledningsförvaltningen

Nämndadministration
Mottagare:

Vår handläggare

Axel Stenbeck
Handläggare telefon

0150-570 80
Handläggare e-post

Axel.Stenbeck@katrineholm.se

Antagande av detaljplan för Lövåsen -Heden

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan för Lövåsen-
Heden, del av Lövåsen 3:1, Katrineholms kommun. 

Sammanfattning av ärendet
Planförslaget har varit utskickat på samråd till berörda fastighetsägare och myndigheter 
under tidsperioden 12 november till 3 december 2020. Totalt inkom 12 yttranden varav 3 
utan erinran. Ej tillgodosedda yttranden från samrådet finns sammanfattade i 
granskningsutlåtandet, daterat 18 augusti 2021.

Planförslaget var utställt på granskning 17 juni till 22 juli 2021. Under granskningstiden 
inkom 13 yttranden, 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 granskningsutlåtandet, daterat 18 augusti 2021.

Mot bakgrund av en ökad efterfrågan på etableringsbar mark på Lövåsen planläggs nu 
mark för ändamålet. Detaljplanen tillåter handel, kontor och verksamheter. Ett 
naturområde bevaras med syftet att bidra med ekologiska och rekreativa värden. Marken 
som planen avser är i kommunal ägo och består av före detta ängs- och skogsmark. 
Området nås via Österleden och den nya gatan som kommer sträcka sig runt området.

Ärendets handlingar
Bygg- och miljönämndens beslut, 2021-09-22, § 93

Planbeskrivning – detaljplan för Lövåsen-Heden

Plankarta Lövåsen-Heden

Granskningsutlåtande

Axel Stenbeck
Utredare

Beslutet skickas till:

Bygg- och miljönämnden

Akt
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Ordförandens signatur Justerandes signatur 

 

  
BMN §93  PLAN.2019.3  

 

Detaljplan för Lövåsen-Heden, del av fastigheten Lövåsen 3:1 

Beslut  
Bygg- och miljönämnden beslutar att: 
1.  Godkänna upprättat granskningsutlåtande, daterad 18 augusti 2021. 
2.  Godkänna detaljplan för Lövåsen-Heden, del av Lövåsen 3:1, Katrineholms kommun    
samt överlämna förslaget till kommunfullmäktige för antagande. 
 
Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M), Malin Sandkvist (S). 

Motivering 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att synpunkter som kommit in har blivit 
tillgodosedda eller bemötts i de fall de inte blivit tillgodosedda. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens bemötanden av synpunkter redovisas i 
granskningsutlåtandet.   

Sammanfattning av ärendet  
Planförslaget har varit utskickat på samråd till berörda fastighetsägare och myndigheter 
under tidsperioden 12 november till 3 december 2020. Totalt inkom 12 yttranden varav 3 
utan erinran. Ej tillgodosedda yttranden från samrådet finns sammanfattade i 
granskningsutlåtandet, daterat 18 augusti 2021. 
 
Planförslaget var utställt på granskning 17 juni till 22 juli 2021. Under granskningstiden 
inkom 13 yttranden, 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 granskningsutlåtandet, daterat 18 augusti 
2021. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse 
Granskningsutlåtande 
Planbeskrivning Antagande 
Plankarta Antagande-A4-L  

Beslutsmottagare 
Kommunstyrelsen  
Akten 



Samhällsbyggnadsförvaltningen
Dnr PLAN.2019.3

ANTAGANDEHANDLING

Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2021-08-20

Planbeskrivning

Detaljplan för Lövåsen-Heden
Del av fastigheten Lövåsen 3:1, Katrineholms kommun
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Inledning

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

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

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

Handlingar 
Plankarta 
Planbeskrivning med genomförandebeskrivning (detta dokument) 
Fastighetsförteckning 
Undersökning om betydande miljöpåverkan 

Underlag till detaljplan
Naturinventering  

o Naturvärdesinventering Finntorp-Lövåsen 2016, Adoxa Naturvård, daterad 2016-11-28. 

Arkeologi 
o Arkeologisk utredning vid Stora Malm 129:1 mfl., Rapport 2017:21, Stockholms läns 

museum, utförd december 2016 till mars 2017. 
o Arkeologisk förundersökning av fornlämning L1982:8511 (Stora Malm 350), Sörmlands 

Arkeologi AB, daterad 2019-04-29. 

Dagvatten 
o Dagvattenutredning Lövåsen-Finntorp, WSP, daterad 2017-06-12. 
o PM - Komplettering angående dagvatten Lövåsen-Finntorp, WSP, daterad 2017-12-12. 
o Dagvattenutredning Lövåsen–Heden, Norconsult, daterad 2020-07-02. 
o Tilläggs PM, Dagvattenutredning, Norconsult, daterad 2020-10-23. 
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o Dagvattenförutsättningar för Lövåsen, Ramboll, daterad 2021-04-26. 

Gestaltning 
o Principer för gestaltning, Detaljplan för Finntorp och Lövåsen, WSP, daterad 2017-06-12. 

Trafik 
o Trafikanalys Finntorp-Lövåsen, WSP, daterad 2017-09-06. 
o Flyghinderanalys, Luftfartsverket, daterad 2021-04-30. 

Geo- och hydrologi 
o Teknisk PM Geoteknik Lövåsen-Heden, Ramboll, daterad 2020-09-03. 
o Markteknisk undersökningsrapport Geoteknik Lövåsen-Heden, Ramboll, daterad  

2020-09-03. 
o PM geoteknik Finntorp, Ramboll, daterad 2021-04-13. 
o Markteknisk undersökningsrapport Finntorp, Ramboll, daterad 2021-04-13. 

 
Markprojektering 

o Projekterade markhöjder (ritning), Ramboll 2021-06-11. 
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Syfte
Detaljplanens huvudsyfte är att skapa förutsättningar för ett nytt verksamhetsområde. Kommunens 
ambition har varit att ta fram en flexibel detaljplan som möjliggör för en blandning av verksamhetstyper. 
Planen syftar även till att nya verksamheter inte ska bidra till ökad föroreningsbelastning på recipienten 
Näsnaren. Ett annat syfte är att ny bebyggelse inte ska medföra några betydande trafikstörningar och att 
bevara ett naturområde för besökare och anställda att vistas i. 

Bakgrund 
Bygg- och miljönämnden beslutade den 10 juni 2015 att starta ett planuppdrag för området Finntorp 
och Lövåsen (0483-P2018-2) som då omfattade omkring 91 ha mark. Detaljplanens syfte var att pröva 
marken för handel och verksamheter med anledning av en hög efterfrågan på mark i området. I 
samrådsförslaget föreslog kommunen att området för Lövåsen-Heden skulle planläggas för 
handelsändamål. Efter samrådet undantogs området för Lövåsen-Heden eftersom ett fynd av 
fornlämning (Stora Malm 129:1) påträffades. 

Plandata 
Läge och areal 
Planområdet omfattar en markyta på ca 17 ha och ligger ca 2 km nordöst om Katrineholms centrum 
(Stortorget). Planområdet ingår i Lövåsens handels- och logistikcentrum och ligger i direkt anslutning till 
Österleden. 

Markägoförhållanden 
Fastigheten Lövåsen 3:1 ägs av Katrineholms kommun. 

Planområdets lokalisering i tätorten. 

N
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Tidigare ställningstaganden

Kommunala beslut
Bygg- och miljönämnden beslutade den 17 april 2019 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag 
att upprätta en ny detaljplan för del av fastigheten Lövåsen 3:1 i syfte att utöka befintligt handels- och 
verksamhetsområde.

Översiktsplan
Planförslaget överensstämmer med intentionerna i Översiktsplan 2030 – del staden, antagen 17 
november 2014. I översiktsplanen är planområdet utpekat för ”Blandade bostäder och verksamheter”.
Planområdet bedöms inte som lämpligt för bostäder på grund av områdets karaktär och närhet till 
industrier.

Grönplan
I grönplanen är planområdet klassificerat som exploateringsområde och anger inga områdesspecifika 
riktlinjer gällande natur och rekreation. I nulägesanalysen är området utpekat som bristområde både för 
ekologiska och rekreationsmässiga värden. Enligt grönplanen ska lokala kompensationsåtgärder 
genomföras för att minska negativ påverkan på ekologiska värden som exploateringen innebär.

Riksintresse
Området berörs inte av något riksintresse.

Detaljplan
Del av gatan Österleden som ligger inom planområdet berörs av detaljplanen 0483-P2018-2 (Finntorp-
Lövåsen). Österleden är planlagd som huvudgata i detaljplanen för Finntorp-Lövåsen.

Inom det gråmarkerade området gäller detaljplanen 0483-P2018-2.

N
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Miljöbedömning 
Undersökning om betydande miljöpåverkan resulterade i att kommunen beslutade att detaljplanen inte 
kommer innebära betydande miljöpåverkan enligt Miljöbedömningsförordningen (2017:966) 2§. 
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att det inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan 
om detaljplanen genomförs. Detaljplanen bedöms vara förenlig med miljöbalkens bestämmelser för 
hushållning med mark- och vattenområden, och miljökvalitetsnormer bedöms inte överskridas inom 
planområdet. 

Förutsättningar och förändringar 

Natur och kultur 

Mark och vegetation
Marken i området utgörs huvudsakligen av kuperad skogsmark. Marknivåerna befinner sig på mellan ca 
45 och 60 meter över havet (RH 2000), med de lägsta nivåerna förekommandes längst i norr och de 
högsta nivåerna förkommandes längs höjdryggar. 

Naturen i planområdet består av ung och tät produktionsskog, tidigare åkermark, ruderatmark samt 
igenväxt betes- och hagmark. Naturområdet har undersökts 2016 genom en naturvärdesinventering 
(NVI) av Adoxa naturvård. I planområdet identifierades naturvärden kopplade till före detta betes- och 
hagmarker. Enligt inventeringen bedöms naturvärdet på de två igenväxta betes- och hagmarkerna som 
påtagligt (Adoxa, 2016). Bedömningen innebär att området hyser naturvärden som i dagsläget inte 
uppfyller kraven på att vara nyckelbiotop, men som kan ändå vara viktiga för den biologiska mångfalden. 
På sikt kan dessa områden utvecklas till nyckelbiotoper. I bilden på nästa sida syns alla de identifierade 
naturvärdesobjekten, blått område klassificeras som lågt naturvärde, gult område klassas som visst 
naturvärde och orange område som påtagligt naturvärde. Naturmiljön beskrivs utförligare i avsnittet 
Friytor under stycket Naturmiljö. Kommunen anser att expansionen av Lövåsens handel och 
logistikområde är ett väsentligt allmänt intresse och är betydande för kommunens attraktivitet och 
ekonomiska tillväxt. Ett naturområde om ca 3 hektar kommer bevaras i området för kompensation av 
exploateringen. Befintliga naturområden på Lövåsen är svårtillgängliga och med relativt små medel kan 
platsen utnyttjas för rekreation för besökare och anställda. 
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Planområdet är inom den gulstreckade linjen. Området har klassificerats med tre olika naturvärden. Blå färg = lågt 
naturvärde. Gul färg = visst naturvärde. Orange färg = påtagligt naturvärde. En yta inom planområdet har inte 
naturvärdesinventerats (Adoxa, 2016).

Geotekniska förhållanden, skredrisk, grundläggning och grundvatten 
Enligt SGU:s jordartskarta är den dominerande jordarten i området sandig morän och glacial lera och 
enligt SGU:s jorddjupskarta är bedömt jorddjup mellan 1 m och 20 m. Lerans utbredning och mäktighet 
har avgränsats i framtagen geoteknisk utredning. Jordlagerföljden består generellt av lera eller silt på 
sandmorän. Lokalt förekommer även fyllning. Leran och silten har främst påträffats i den västra och den 
södra delen av undersökningsområdet. Mäktigheten och sammansättning på finjordarna varierar mellan 
lerig silt och lera med siltskikt. Mäktigheten varierar mellan 0,3 m och 3,0 m mellan 
undersökningspunkterna. I undersökningspunkterna R2008 och R2018 har finjordarna som störst 
mäktighet och är något lösare, se undersökningsplanen på nästa sida. Sandmoränen är ställvis siltig, och 
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har fast till mycket fast lagringstäthet. Risken för skred bedöms som låg eftersom leran huvudsakligen 
har påträffats i lågpartier (Ramboll, 2020). Lokal släntstabilitet kommer att utredas vid detaljprojektering 
där uppfyllning sker inom lerområden. I den östra delen av planområdet bedöms marken bestå av 
friktionsjord/morän. Grundvattennivån inom planområdet varierar mellan 0-2 meter under befintlig
markyta och byggnad med källare bedöms som olämpligt. Bestämmelsen b1 (källare får inte finnas)
säkerställer det.

Geoteknisk undersökningsplan med komplettering av leran och siltens mäktighet samt djup till berg (Ramboll, 2020).

Planerad bebyggelse bedöms kunna grundläggas på platta på mark alternativt med plintgrundläggning 
på naturligt avlagrad sandmorän eller på berg enligt geoteknisk undersökning (Ramboll, 2020). Schakt i 
silt och lera bedöms kunna utföras med släntlutning 1:2 och schakt i sandmorän bedöms kunna utföras 
med släntlutning 1:1. Vid djupare schakt kan temporära stödkonstruktioner behövas (Ramboll, 2020). Ny 
bebyggelse planeras inte byggas på ler- eller siltdominerade jordar.

I förprojektering av planområdet lokaliserades en grundvattendelare som utgörs av berg under 
moränjordarna i öst. Grundvattendelarens bedömda läge baseras på djup till förekommande berg, 
uppmätta grundvattennivåer samt att grundvattenflödet sker från högre till lägre nivåer. Bedömningen 
av grundvattendelaren har även baserats på att grundvattenytan generellt följer topografin, dvs att 
högre grundvattennivåer förekommer där terrängen befinner sig högre. Grundvattendelarens
ungefärliga lokalisering är markerad med lila linje i kartan på nästa sida. Inom markerat område i kartan 
är bergytan som högst 54,1 meter över havet i syd och 50,7 meter över havet i norr. Om 
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grundvattendelaren schaktas/sprängs bort till nivåer som är under de befintliga grundvattennivåerna 
öster om grundvattendelaren riskeras att ett större grundvattenflöde sker västerut och att 
grundvattennivåerna öster om grundvattendelaren på sikt sjunker. I detaljplanen har lägsta tillåtna 
marknivå satts för mark inom område för den utpekade grundvattendelaren. Syftet är att 
uppmärksamma om vattendelaren och att undvika ingrepp i den. Sker bergschakt under 54 meter över 
havet inom kvartersmarken ZKH ska det innan utförande samrådas med hydrogeolog/geotekniker 
alternativt skall bergschakt undvikas.

Grundvattendelaren är markerad med en lila linje. De blå pilarna symboliserar bedömd grundvattenströmningsriktning.

Markradon
Planområdet ligger inom högriskområde för markradon enligt kommunens översiktliga kartering. 
Radonmätning har genomförts och området klassificeras som normalriskmark som innebär en 
radonhalt mellan 10 kBq/m3 och 50 kBq/m3. Radonhalten i området låg mellan 2 kBq3/m3 och 11 
kBq3/m3 (Ramboll, 2020). Nya byggnader ska därför uppföras i radonsäkert utförande.

Markföroreningar
Det finns inga kända markföroreningar.

Platsens historia
I planområdet låg det tidigare en jordbruksfastighet som uppfördes under 1900-talets början. På 2000-
talet revs samtliga byggnader till jordbruksfastigheten bortsett från en större lada som står kvar idag. 
Utifrån historiska kartor har ett soldattorp med tillhörande ekonomibyggnad identifierats på platsen 
som kan spåras tillbaka till 1700-talet (Stockholms Läns Museum, 2017).
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Kulturmiljövärden 
Området har en kulturhistoria som sträcker sig tillbaka till 1700-talets soldattorp. Torpet har rivits och 
idag står en lada kvar som härstammar från 1900-talets jordbruksfastighet. Kulturmiljön finns inte kvar 
idag och det kulturella värdet är resterna av jordbrukslandskapet i form av en gammal lada och 
igenväxta betes- och hagmarker. Kommunen bedömer att kulturmiljövärdet är lågt på platsen. 

Fornlämningar 
En arkeologisk utredning utfördes under år 2017 av Stockholms länsmuseum och fornlämningen 
L1982:8511/ Stora Malm 350 påträffades. I historiska kartmaterial kunde lämningen knytas till ett 
soldattorp (benämning Heden) från 1700-talet. På platsen kunde ett kulturlager tolkas med 
utgångspunkt i sin form som de eventuella resterna efter en mindre byggnad från historisk tid. Torpets 
grundläggning kunde dock inte påvisas. Länsstyrelsen beslutade att en arkeologisk förundersökning 
inom den påträffade fornlämningen Stora Malm 350/L1982:8511 behövde genomföras. Den 
kompletterande förundersökningen identifierade inga spår av torpbyggnaden utan konstaterade att 
torpet revs grundligt i samband med att nya byggnaderna uppfördes strax efter förra sekelskiftet. Det 
som påträffades under förundersökningen var sopor, nedgrävningar och täckdiken i åkermarken som 
kunde knytas till soldattorpets verksamhet. Utöver yngre rödgods påträffades spridda keramikfynd i 
form av fajans och porslin som daterades till 1800-tal och tidigt 1900-tal (Sörmlands Arkeologi AB, 2019). 

I närheten av Stora Malm 350 finns också enligt fornreg ett registrerat lösfynd i form av två 
stenåldersredskap (L1983:336/Stora Malm 129:1). Angivelsen är ungefärlig och inga närmare 
upplysningar om karaktären på redskapen eller specifika fyndomständigheter föreligger. 

Utöver påträffade lämningar framkom inget av arkeologiskt intresse och soldattorpet bedöms som 
undersökt och borttagen. Länsstyrelsen har beslutat om tillstånd till ingrepp i fornlämningen 
L1982:8511/Stora Malm 350 och dess fornlämningsområde, Katrineholms kommun enligt 2 kap 12 § 
kulturmiljölagen (1988:950). 

Inom planområdet finns ytterligare tre övriga kulturhistoriska lämningar, ett röjningsröse, en färdväg 
och ett stridsvärn. Samtliga lämningar bedöms ha ett lågt bevarandevärde. 

Om ytterligare fornlämningar påträffas i samband med exploatering föreligger anmälningsplikt enligt 
kulturminneslagen. 

Bebyggelseområden

Bostäder 
Det finns ingen bostadsbebyggelse inom planområdet och detaljplanen möjliggör inte för nya bostäder. 
Det närmsta bostadsområdet är ca 500 meter från planområdet och utgörs av småhusbebyggelse. 

Verksamheter 
Det finns inga verksamheter inom planområdet. I anslutning till området är marken planlagd för 
industri- och handelsändamål. Befintliga verksamheter utmed Österleden och Uppsalavägen erbjuder 
handel och service som alstrar många besökare dagligen. 
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Befintlig verksamhet vid Österleden strax sydväst om planområdet (Google maps, augusti 2019).

Befintliga verksamheter vid Österleden strax nordväst om planområdet (Google maps, augusti 2019).

Befintliga verksamheter vid Uppsalavägen strax norr om planområdet (Google maps, september 2019).

Detaljplanen tillåter detaljhandel, kontor och verksamheter (HKZ) mot Österleden. Det synliga läget och 
exponeringen mot Österleden gör platsen lämplig för service-, tjänste- och handelsverksamheter.
Verksamhetsbestämmelsen (Z) syftar främst till ytkrävande verksamheter inom service- och 
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tjänstesektorn. Kvartersmarken för HKZ omfattar ca 48 600m2 markyta och tillåten byggnadsarea är 
19 400 m2 vilket innebär att 40% av marken får bebyggas. 

I öster möjliggörs det för verksamheter och kontor (ZK). En ny lokalgata ska anläggas runt planområdet 
som verksamheterna så småningom kan ansluta till. Kvartersmarken ZK omfattar ca 66 860 m2 markyta 
och tillåten byggnadsarea är 40 120 m2. Det är 60 % av kvartersmarken. Kvartersmarken för 
verksamhetsområdet är i första hand tänkt för logistik- och lagerverksamheter. Verksamheter som i 
begränsad utsträckning avger lukt, buller, ljusstörningar eller andra typer av störningar kan lokaliseras 
inom kvartersmarken. Det finns ingen tydlig gräns för när en verksamhet är att betrakta som störande 
för omgivningen, utan det är en bedömning som får göras i samband med bygglovsprövning. Nya 
verksamheter bör placera tyst sida mot naturmarken. Nya verksamheter får inte medföra störningar för 
ambulansverksamheten som är etablerad intill planområdet. 

Placering, skala, utformning och material 
Inom kvartersmarken mot Österleden (HKZ  ) föreslås ett 20 meter brett byggförbud i syfte att möjliggöra 
för parkering, infartsgata samt gång- och cykelväg. Byggförbudet bevarar även gaturummets öppna och 
luftiga karaktär. Byggnadshöjden regleras till 12 meter mot Österleden och totalhöjd på 16 meter. 
Höjden är anpassad efter angränsande byggnader vid Österleden. Verksamheter mot Österleden ska 
placera huvudentréer mot gatan (f1) för att undvika att lastintag, sophantering och dylikt hamnar i 
exponerat läge. Huvudentréer mot gatan är mer inbjudande och skapar ett attraktivare gaturum. Inom 
kvartersmarken mot Österleden föreslås ett 20 meter brett byggförbud i syfte att möjliggöra för 
parkering, infartsgata samt gång- och cykelväg. Placeringsbestämmelsen bevarar även gaturummets 
öppna och luftiga karaktär. Endast en skyltpylon med maximal höjd på 16 meter får uppföras per 
fastighet (f3). 

Kvartersmarken ZK ligger inte vid en huvudgata och områdets huvudsakliga användning är ytkrävande 
verksamheter med stora byggnadsvolymer och placeringsbestämmelse av byggnad bedöms inte som 
nödvändig. Inom kvartersmarken får dock inte byggnader placeras närmare än 6 meter från allmän gata 
för att ha god sikt vid in- och utfarter. Inom större delen av kvartersmarken tillåts byggnadshöjd på 36 
meter och totalhöjd på 40 meter. Dessa höga byggnader bör färgsättas i en neutral skala. Ljusare färger 
högre upp på byggnaderna kan minska det visuella intrycket av byggnaden. Inom en mindre del av 
kvartersmarken regleras byggnadshöjden till 25 meter och totalhöjden till 29 meter. Byggnationen 
terrasseras från Österleden och österut för att skapa en mjukare övergång mellan byggnadsvolymerna. 

I bilaga till detta dokument visas tillåtna byggnadsvolymer som 3D-modell och ska illustrera den nya 
bebyggelsen i landskapet. 3D-modellen har utgått från att alla byggrätter utnyttjas. Eftersom flera 
fastigheter inom kvartersmarken kommer bildas är detta en generell 3D-modell och volymerna kommer 
att delas upp. 

Skyltar i planområdet får inte vara bildväxlande, blinkande eller dominerande och endast göra reklam 
för inom fastigheten existerande verksamhet (f2). Trafiksäkerheten och ambulansverksamheten ska inte 
påverkas negativt av skyltars utformning. För att begränsa antalet skyltpyloner tillåts en per fastighet 
och med en högsta höjd på 16 meter (f3). 

Minsta avstånd till fastighetsgräns regleras med det generella avståndet på 4,5 meter med 
planbestämmelsen p1. 
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Exempel på en enkel skylt som är integrerad med
fasaden (WSP, 2017).

Bestämmelsen b1 reglerar så byggnader inte uppförs med källare med anledning av områdets höga 
grundvattennivåer.

Gestaltningsprinciper för Finntorp och Lövåsen.
I samband med detaljplanen för området Finntorp -
Lövåsen tog kommunen fram gestaltningsprinciper
som ett hjälpmedel för att skapa en attraktiv 
utformning av den yttre miljön. Principerna ska 
inspirera och visa hur kvalitéer i byggande och 
förvaltning kan skapas och samordna intressen 
mellan blivande fastighetsägare i området och 
kommunen. Gestaltningsprinciperna är inspirerade
av landskapsbilden och platsens jordbrukshistoria. 
Inom området finns det rödmålade torp och 

byggnader kopplade till småskalig 
lantbruksverksamhet vars estetiska uttryck kan 
utgöra en grund i gestaltningen av området.
I beskrivningen nedan ges en översiktlig sammanfattning av principerna från arbetet som WSP gjorde år 
2017. Mer information finns i bilagan till detaljplanen.

För storskaliga byggnadsvolymer kan man med fördel bryta upp fasader för att ge intryck av mindre 
enheter. Utformning av tak bör hämta inspiration från sadeltak och en variant av sadel- eller pulpettak 
är att föredra. Bebyggelsens färgsättning kan hämtas från den traditionella falufärgen eller slamfärger i 
dova kulörer. För tak används gärna någon av de två grundkulörerna grå eller svart. Ekonomibyggnader 
på landsbygden byggs i både trä och plåt idag. Korrugerad plåt kan utgöra ett lämpligt material eftersom 
det på avstånd efterliknar träfasad. Uppförs byggnader i annat material än trä kan mindre 
byggnadsdelar eller detaljer med fördel utföras i trä. Entréer bör placeras synligt och vara lättillgängliga
för alla besökare. Skyltar kan integreras i fasaden, vilket kan ske genom målning eller fristående 
bokstäver och figurer. Storleken bör vara anpassad till byggnaden, landskapet och avstånd till 
anslutande vägar. Skyltar mot Österleden och riksvägarna ska inte vara blinkande eller bildväxlande av 
hänsyn till trafiksäkerheten, men kan gärna vara ljussatta. Ytor för inlastning och dylikt bör döljas på 
baksidan eller avskärmas från synliga platser.

Parkering ska ske på kvartersmark och inga stora parkeringsytor eller upplag bör vara vända mot 
Uppsalavägen eller Österleden. Parkeringar kan delas upp med planteringar för att bryta upp ytan i 
mindre rumsindelningar. Träd och buskar kan även fånga upp vindar som riskerar att accelerera på 
stora och öppna ytor. Befintlig vegetation bör bevaras och nyplanterad vegetation ska i så stor mån det 
är möjligt spegla den naturliga floran i regionen. Vegetation är viktig för infiltration av dagvatten och det 
visuella intrycket av platsen.
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Verksamhetslokal med röd fasad och vita detaljer och fasad som är uppbruten med kontrasterande färgelement för att ge 
intryck av en mindre enhet (WSP, 2017).

Service
Planområdet ligger i direkt anslutning till Lövåsens handelsområde, med tillgång till ett brett utbud av 
både service och tjänster. Detaljplanen möjliggör för att utöka serviceutbudet i området.

Jämställdhet, integration
Detaljplanen skapar förutsättningar för att fler företag ska etableras i kommunen. Ett växande näringsliv 
leder till att fler människor kan hållas sysselsatta och det bedömer kommunen som positivt för 
jämställdhet och integration.

Barnperspektiv
Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för företag att etablera sig i kommunen. 
Inga befintliga bostäder, skolor eller parker ligger i området och inga nya planeras. Kommunen bedömer 
att barnperspektivet inte är relevant att beakta i enlighet med syftet.

Tillgänglighet
Den fysiska miljön bör utformas så att så stor del som möjligt är tillgänglig för människor med 
funktionsvariation. Såväl fysiska som psykiska funktionshinder är viktiga att beakta i utformningen.

Friytor

Lek och rekreation
Det finns inga kända platser för lek och rekreation i planområdet. Kommunen planerar att bevara en del 
av befintligt naturområde för fördröjning och avledning av dagvatten. Grönområdet kan i framtiden bli 
en plats för rekreation om tillgängligheten ses över.

Naturmiljö
Detaljplaneförslaget medför att naturmark ianspråktas för kommersiellt ändamål. Naturen har 
inventerats och inget högt naturvärde har påträffats. Naturvärdesinventeringen (NVI) har klassificerat 
naturen inom planområdet med utgångspunkt i en 5-gradig skala i vilken klass 1 har högst naturvärde 
och klass 5 lägst naturvärde. Inom planområdet består marken av igenväxt betes- och hagmark, ung 
produktionsskog och ruderatmark på före detta åkermark. De två igenväxta betes- och hagmarkerna 
hyser “påtagligt naturvärde” och hamnar i klass 3, resterande naturmark har “visst till lågt naturvärde”
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(klass 4 respektive klass 5). “Påtagligt naturvärde” innebär att området hyser naturvärden som i 
dagsläget inte uppfyller kraven på att vara nyckelbiotop, men ändå kan vara viktiga för den biologiska 
mångfalden. På sikt kan dessa områden utvecklas till nyckelbiotoper. “Visst naturvärde” innebär att det 
trots stor mänsklig påverkan finns strukturer eller arter av positiv betydelse för biologisk mångfald. “Lågt 
naturvärde” bidrar knappast eller inte alls till den biologiska mångfalden, såsom hyggen, trädplantager, 
åkrar, igenväxande åkermark med mera. 

Planområdet består av nio naturvärdesobjekt som är markerade i kartan på nästa sida. Sex av objekten 
identifierades som ung produktionsskog och bedöms ha ”lågt naturvärde” (blå ytor i kartan). 
Naturvärdesobjektet 1b har biotoptyp ruderatmark och naturvärdet bedöms som ”visst naturvärde”. I 
biotopen växer kvävepåverkade arter med bland annat tuvtåtel, hundäxing och gråbo. Även några 
ovanliga arter identifierades, till exempel gulkämpar som vanligtvis hittas vid kuststränder. Området 
utnyttjas som upplagsplats för schaktmassor, vilket kan förklara den ovanliga arten gulkämpar. 

I objekt 2 och 7 är naturvärdet kopplat till den före detta betesmarken med stort inslag av hävdgynnade 
arter. I trädskiktet märks särskilt de grova och vidkorniga vårtbjörkarna, men här växer också andra 
lövträd som ek, klibbal, asp, rönn, sälg m.m. Naturvärdena kan öka betydligt om insatser genomförs. 
Området behöver röjas, stängslas och ha ett intensivt bete av nöt, får och/eller häst från maj till oktober. 
Kommunen bedömer att planförslaget är av ett väsentligt samhällsintresse och av större vikt för 
kommunens ekonomi och attraktion än bevarande av betesmarken. Kommunen föreslår 
kompensationsåtgärder och fastighetsägare mot Österleden ska plantera ett träd per tionde 
parkeringsplats enligt bestämmelsen n2. Kommunen kräver även att kommande exploatörer 
kompenserar den åverkan som görs på naturen genom att bekosta återplanteringar och 
tillgänglighetsförbättring av naturmarken (NATUR) i enlighet med grönplanen. 

I området identifierades totalt fem värdeelement som har särskilt positiv betydelse för biologisk 
mångfald. Tre av de fem värdeelementen påträffades inom den igenväxta betes- och hagmarken 
(vårtbjörk med 242 cm omkrets, idegran och gamla oxlar med eldticka och bohål). De två kvarvarande 
objekten, grov tall med 200 cm i omkrets och solitär sälg intill aspdunge och odlingsröse påträffades i 
skogsområdet med lågt naturvärde. 

Den planerade grönytan (NATUR) i området omfattar ca 3 ha naturmark. Inom det planerade 
grönområdet består marken av produktionsskog, ruderatmark och igenväxt betes/-hagmark. Omkring 
7000 m2 av marken är ruderatmark som delvis används som upplagsplats för schaktmassor från tidigare 
exploateringar. På ruderatmarken föreslås fördröjning av dagvatten. Ruderatmarken är solexponerad 
och möjlighet finns att skapa en betesmark på platsen. Den allmänna naturmarken NATUR ska inte 
skötas mer än viss städning och gallring. 

Inom planområdet har orkidéerna grönvit nattviol och Jungfru Marie Nycklar påträffats. Landets 
samtliga orkidéer är fridlysta enligt artskyddsförordningen (2007:845). Det krävs en ansökan om 
artskyddsdispens hos Länsstyrelsen för att gräva bort eller flytta arten. 
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Naturvärdesobjekten är numrerade med gula siffror. Naturvärdeselementen är numrerade med vita siffror (Adoxa, 2016).

Foto inifrån naturvärdesobjekt 4, ung produktionsskog.
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Foto inifrån naturvärdesobjekt 7, igenväxt betesmark med ett trädskikt dominerat av vårtbjörk.

Foto på naturvärdesobjekt 1a och 2, före detta åkermark i förgrunden och igenväxt hagmark i bakgrunden. Den gamla 
ladan kan skymtas i vänsterkanten.
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Foto på naturvärdesobjekt 3 och 2, före detta åkermarken och igenväxt hagmark till vänster i bild. Byggnaden som syns i 
bild är baksidan av Dollarstore. På platsen kan betet återupptas och dagvatten fördröjas innan avledning till ledningsnätet. 
I framtiden kan platsen tillgänglighetsanpassas och användas för rekreation.

Bild på skogsområdet från korsningen Videvägen/Österleden (google maps, augusti 2019).

Vattenområden

Vattenområden
Det finns inga vattenområden inom detaljplanen. Området har sin avrinning till Näsnaren som är ett 
Natura 2000-område med avseende på fågeldirektivet (SPA) och Habitatdirektivet (SCI). Recipienten 
ligger ca 2,5 km från planområdet med en höjd på ca 41 m över nollplanet. Näsnarens vattenstatus är 
låg, den ekologiska statusen är otillfredsställande och den kemiska statusen uppnår ej god. Detaljplanen
begränsar byggrätterna och föreslår lokala dagvattenåtgärder för att inte recipientens status ska 
försämras (se mer under kapitlet Teknisk försörjning, dagvatten).
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Strandskydd
Detaljplanen omfattas inte av strandskydd.

Gator och trafik

Gata
Österledens årsdygnstrafik uppmättes år 2017 till 3854 fordon. Detaljplanen för Finntorp-Lövåsen (0483-
P2018-2) undersökte trafiksituationen på Österleden och en trafikanalys uppskattade framtida 
trafikflöden. Detaljplanen för Finntorp-Lövåsen föreslog att planområdet skulle planläggas för
handelsändamål enligt bilden nedan. Arkeologiska fynd gjordes på Heden i och med den arkeologiska
utredningen för detaljplanen Finntorp-Lövåsen, som medförde att Bygg- och miljönämnden undantog 
den delen i granskningen av detaljplanen Finntorp-Lövåsen.

I samrådsförslaget för detaljplanen Finntorp och Lövåsen (0483-P2018-2) planlades området för handelsändamål som 
senare undantogs. Området som är skrafferat undantogs.

I trafikrapporten (WSP 2017) förväntades området enligt bilden ovan att alstra 8500 resor per dygn,
vilket motsvarar 500 resor under maxtimmen. Utredningen räknade med handel av sällanköpshandel 
och maximal byggnadsarea på 25 % av fastighetsarean. Eftersom handel redan är etablerad på platsen 
räknades det med att en stor andel av trafiken redan finns i området. Trafikanalysen är fortsatt relevant 
eftersom handel fortfarande tillåts inom all kvartersmark. De stora skillnaderna som kan ändra 
trafikförhållandena är att kvartersmarkens yta har minskats och att marken tillåts bebyggas för annat 
ändamål än handel (verksamheter och kontor), som kan bidra till minskade trafikflöden. Den nya 
lokalgatan runt planområdet kommer att avlasta cirkulationsplatsen vid Stockholmsvägen och 
Österleden eftersom besökare kan fördela ut sig på flera olika rutter.
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Österledens gaturum är mellan 30 till 40 meter brett på sina ställen och befintlig bebyggelse är placerat 
som närmast ca 20 meter från fastighetsgräns. Det öppna och rymliga gaturummet föreslås bevaras i 
detaljplanen. Marken får inte förses med byggnad inom 20 meter från Österleden i syfte att bevara 
platsens rymd. Utifrån trafiksäkerhetssynpunkt så tillåts endast en ut-/infart mot Österleden från hela 
planområdet och skyltar får inte vara bildväxlande, blinkande eller dominerande och endast göra reklam 
för inom fastigheten existerande verksamhet enligt bestämmelsen f2. Kommunen bedömer att 
trafiksäkerheten och ambulansens utryckning inte kommer att påverkas negativt av planförslaget.

Gång- och cykelvägar
Längs med österledens västra sida löper en gång- och cykelbana. Det planeras för ny gång- och cykelväg 
från korsningen Österleden/Uppsalavägen och vidare på Uppsalavägen, runt planområdet på den nya 
lokalgatan och fram till korsningen Videvägen/Österleden.

Fastighetsägare bör samordna gång- och cykelpassager med varandra för att underlätta 
framkomligheten i området. Möjligheter finns att anlägga stigar genom naturmarken i syfte att förbättra 
tillgängligheten i området. Längs med Österleden finns det goda möjligheter att utveckla ett 
lättillgängligt gång- och cykelsystem mellan fastigheter och verksamhetslokaler. God framkomlighet för 
cykel och gående kommer att gynna handeln för alla verksamhetsutövare i området. Prickmarken mot 
Österleden är delvis avsatt för gång- och cykelvägar.

Kollektivtrafik
Stadsbusslinje 2 trafikerar området via Österleden. En busshållplats är lokaliserad vid fastigheten Barken 
27 (Bilprovningen) och en finns strax utanför planområdet intill fastigheten Barken 30 (Elgiganten). 
Busslinjens rutt går från Resecentrum – Lövåsen – Norr – Resecentrum och passerar Lövåsen en gång i 
timmen mellan 08:00-18:00 vardagar och 09:00-14:00 lördagar.

Parkering
Fastighetsägare ansvarar för att ordna de parkeringsplatser som de själva behöver på den egna
fastigheten. Fastighetsägare inom kvartersmarken HKC1Z ska anlägga ett träd per tionde 
parkeringsplats enligt bestämmelsen n2 i plankartan för att parkeringsytorna ska brytas upp i mindre 
rumsindelningar och för syften som attraktivitet, skugga, djurliv och omhändertagande av dagvatten. 
Syftet med prickmarken inom kvartersmarken HKC1Z är för parkeringsändamål.

  
Parkeringar som är rumsindelade med buskar och träd (WSP, 2017).
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Flygtrafik 
Luftfartsverkets flyghinderanalys visar ingen påverkan på CNS-utrustning, luftrummet, civila in- och ut-
flygningsprocedurer eller flygplatsers hinderbegränsade områden. Etableringen ska inte påverka 
Katrineholms flygklubbs start-, stig- och inflygningsyta enligt flyghinderanalysen. 

Störningar 

Buller  
Det finns inga bostäder i närheten av området och det planeras inte för nya bostäder inom området, 
varpå det inte finns några riktvärden som överskrids. Planförslaget medför en ökad trafik av personbilar 
och tunga fordon i området och längs infartslederna i Katrineholm. Ljudnivån i området och längs med 
infartslederna kommer sannolikt att öka. En exakt uppskattning är svår eftersom det beror på vilka typer 
av verksamheter som kommer att etableras. Detaljplanen möjliggör för verksamheter som kan ge 
upphov till visst buller genom ventilation och transporter inom området och genom lastning och 
lossning. Kommunen bedömer att buller från trafiken och verksamheterna inte kommer att påverka 
boende i kommunen. Verksamheter inom planområdet ska uppfylla Naturvårdsverkets riktlinjer för 
både industribuller och trafikbuller. Den maximala ljudnivån (LFmax>55 dBA) som når utanför 
planområdet bör inte förekomma nattetid klockan 22 - 06, annat än vid enstaka tillfällen med hänsyn till 
ambulansverksamheten. 

Risker 
Inom planområdet finns det två utpekade lågpunktsområden enligt Länsstyrelsens lågpunktskartering, 
se bilden nedan. Inom lågpunktsområde 1 ska ingen ny bebyggelse uppföras. Inom lågpunktsområde 2 
ska en damm anläggas. 

 
Utklipp från Länsstyrelsens lågpunktskartering (Södermanlandskartan – publika webbkartan, Länsstyrelsen, 
2020). I de inringade områdena varierar djupet på lågpunkterna mellan 0,1-1m. 

1

2 
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Kvartersmarken har projekterats och avvattning planeras ske mot allmän platsmark gata. Projekteringen 
har tagit hänsyn till lågpunktsområden och markhöjder är angivna för att undvika instängda områden. I 
bilden nedan visas terrängmodellen som är baserad på de nya markhöjderna. Bestämmelsen lägsta 
tillåtna markhöjd över nollplanet har satts ut på de ställen inom kvartersmarken HKC1Z som ligger i ett 
utpekat lågpunktsområde. Kommunens bedömning är att risken för översvämning är låg.

Skyfallsanalys för 100-årsregn efter terrängmodell (Ramboll, 2021).

Teknisk försörjning

El
Befintlig transformatorstation och allmännyttiga underjordiska ledningar säkerställs i plankartan med 
bestämmelsen (E) och (u).

Vatten och avlopp
Planområdet ligger inom befintligt verksamhetsområde.

Dagvatten
Dagvatten ska i första hand omhändertas lokalt enligt kommunens dagvattenpolicy. Det innebär att 
dagvatten ska renas, reduceras och fördröjas inom varje fastighet där det bildas och därmed minimera 
behovet av bortledande och även minimera risk för översvämning och förorening i vattnet.
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Näsnaren som är områdets vattenrecipient belastas av miljöskadliga ämnen och näringsämnen, som 
bl.a. kommer från dagvatten. I Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram för vatten finns ett utpekat 
ansvar för kommunen och det är i EU:s ramdirektiv för vatten i svensk lagstiftning genom 5 kap. 
miljöbalken tydliggjort att miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten inte får försämras. Det är därför viktigt 
att på olika sätt arbeta för att minska föroreningarna i dagvattnet.

Dagvattensituationen i planområdet studerades redan i en utredning under hösten 2020. Uppdragets 
syfte var att utreda markens möjlighet till lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) för att minska 
föroreningspåverkan på sjön Näsnaren. Utredningens slutsats var att LOD är möjligt och åtgärder 
föreslogs. Efter utredningen beslutade kommunen att påbörja projektering av hela området norr om 
järnvägen fram till Uppsalavägen. Syftet var att massbalansera området, projektera den nya lokalgatan 
och göra en mer noggrann undersökning av dagvattenhanteringen. En sammanställning av de tidigare 
dagvattenutredningarna gjordes och tillsammans med projektör och geotekniker skapa en hållbar 
helhetslösning. I bilden nedan visas projekteringens utbredningsområde.

Dagvattenutredningen har studerat område A-J. Områden som berörs i denna detaljplan är område B, C och D (Ramboll, 
2021).

Dagvattenutredningen har utgått från ett klimatanpassat 10-årsregn med en rinntid på 10 minuter för 
åtgärder inom kvartersmarken. För åtgärder på kommunal mark (nya gator) har ett klimatanpassat 30-
årsregn med rinntid 10 minuter använts som variabler i dimensionering av nya diken och dammar. För 
att uppnå kravet att ett framtida klimatanpassat 10-årsregn ska fördröjas till ett befintligt 10-årsregn är 
det maximala utloppsflödet från kvartersmarken C 30 l/s och D 211 l/s. Område C avleds mot dammen i 
planområdet medan område D avleds till dammen i norr, strax utanför planområdet. Område B 
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kommer avledas till befintligt dike och befintlig dagvattenledning i Österleden. På grund av höjdmässiga 
skäl kan inte område B avledas mot de nya dagvattenanläggningarna som planeras. Dikena längs med 
nya lokalgatan som ligger utanför planområdet ska ha utloppsledningar med dimension 800-ledning och
dikenas magasinvolym ska vara på 168 m3 mot både norra och södra dammen för att uppnå 
fördröjningsbehovet. Dammen i planområdet ska dimensioneras med ett utloppsflöde på 470 l/s mot 
befintlig 600-servis och en magasinsvolym på 718 m3. Inloppsflödet till dammen är beräknat med 1280 
l/s. Dammen i norr som ligger utanför planområdet ska ha ett utloppsflöde på 250 l/s mot befintlig 400-
servis och en magasinsvolym på 4019 m3. Inloppsflödet till dammen är beräknat med 3332 l/s. 
Flödesreglering ut från dagvattendammarna rekommenderas för att inte förvärra situationen 
nedströms. En samlad bild av exploateringsområdets åtgärder redovisas i bilden nedan. Inom samtliga 
områden behöver dagvatten fördröjas/renas inom kvartersmark innan det släpps mot dike och 
anslutningspunkter (Ramboll, 2021).

Bilden visar områdets avrinning, erforderlig fördörjningsvolym och förslag på åtgärder. Område B, C, D och den södra 
dammen ingår i det här planområdet (Ramboll, 2021).

Med avseende på övergödningsproblematiken för recipienten krävs riktade reningsåtgärder med en 
kombination av dels tillräcklig rening för kvartersmark men också diken, krossdiken och dammar. 
Krossdiken är att föredra framför andra dikestyper då de bättre bidrar till rening av näringsämnen. 
Krossdiken har även hög avskiljningsgrad för metaller (från miljögifter). Träd längs med diken bidrar
ytterligare till rening och lokal fördröjning. För både planerade diken och krossdiken behövs överfall som 
fungerar som nivåreglerande konstruktion, där vatten rinner över en kant. Detta är ett effektivt sätt att 
reglera vattennivån mot dammar och låta dagvatten infiltrera. Dagvattenutredningen har beräknat
ytbehov för växtbäddar på kvartersmark inom planområdet. I område B är ytbehovet 980 m2, i område C 
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är ytbehovet 130 m2 och i område D är ytbehovet 610 m2. I bilderna nedan visas uppbyggnaden av en 
växtbädd och ett krossdike. För att mer effektivt rena dagvattnet bör dagvatten med olika 
föroreningsgrad inte blandas. Mer förorenat dagvatten från parkeringar och industriverksamheter bör 
passera en anläggning med god oljeavskiljande funktion före det leds till dagvattensystemet och 
reningsåtgärder såsom infiltrationsanläggningar. För mindre förorenat dagvatten från takytor kan 
dagvattenhanteringen fokusera på fördröjning, samt rening inom kvartersmarken. Möjligheter för 
infiltration av mindre förorenat dagvatten bör skapas i möjligaste mån så att den naturliga 
vattenbalansen bevaras (Ramboll, 2021).

Bilden visar uppbyggnaden av en växtbädd från beräkningsprogrammet StormTac. Växtbäddar är en lämplig åtgärd att 
anlägga på fastigheter (Ramboll, 2021).

Bilden visar uppbyggnaden av ett krossdike från beräkningsprogrammet StormTac (Ramboll, 2021).
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Samtliga föroreningsmängder är högre än befintliga mängder. För föroreningshalterna sänks endast 
kväve (N) till en nivå som är lägre än befintligt. Samtliga föroreningshalter klarar gällande riktvärden och 
MKN om föreslagna åtgärder vidtas. Beräkningarna har genomförts med StormTac, som använder 
schablonvärden baserade på befintlig och framtida markanvändningstyper och bör tas som en 
fingervisning.

Konsekvenser av planens genomförande

Sociala konsekvenser
Detaljplanen skapar förutsättningar för nya etableringar till kommunen. Fler företag genererar ökad 
sysselsättning som bland annat kan leda till socioekonomiska förbättringar.

Kulturmiljö
Planförslaget innebär ingen påverkan på några bevarandevärda kulturmiljöer.

Bebyggelse
Planområdet är oexploaterat. Detaljplanen innebär att naturmark och betesmark tas i anspråk. Den nya 
bebyggelsens omfattning regleras för att passa in med närliggande bebyggelse.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att Lövåsens bebyggelsestruktur saknar kulturella mervärden 
och därför regleras inte byggnaders utformning i detalj. 

Trafik 
Trafikalstringen beräknas att tillta med anledning av nya verksamheters tillkomst. Trafikanalysen (WSP, 
2017) har simulerat en trafikalstring på 8500 fordon/dygn. Trafikanalysen räknade med att hela området 
skulle bebyggas med handelsverksamheter. Detaljplanen har ändrats och markanvändningen tillåter nu 
verksamheter, kontor och service. Trafikalstringen uppskattas bli lägre än 8500 fordon/dygn eftersom 
kvartersmarken planläggs för flera ändamål än handel, och del av naturmarken föreslås bevaras i 
detaljplanen. 

Kommunen bedömer att ambulansens möjlighet till uttryckning inte kommer påverkas negativt av en ut-
/infart mot Österleden. Skyltars utformning regleras i plankartan med bestämmelsen f2 för att 
trafiksäkerheten och ambulansens utryckningssignal inte ska störas. 

Ekonomiska konsekvenser 
Detaljplanen innebär fler arbetstillfällen i kommunen, vilket genererar positiva ekonomiska 
konsekvenser. 

Ekologiska konsekvenser 
Detaljplanen föreslår exploatering av igenväxt betes-/hagmark, skog och före detta åkermark. 
Naturvärdet bedöms som påtagligt på den igenväxta betes-/hagmarken, och ett visst naturvärde är 
kopplat till en före detta åkermark med kvävepåverkad gräs- och örtrik flora. Exploatering av naturen 
kommer att generera ekologiska konsekvenser. Kommunen föreslår att en del av naturmarken ska 
bevaras och ambitionen är att den bevarade ytan ska kompensera för exploateringarna i området. 
Kommunen ser över möjligheterna att inhägna delar av naturmarken för bete. Det finns även möjlighet 
att anordna ett stigsystem för bättre framkomlighet mellan planerade verksamheter. Naturområdet ska 
även fördröja dagvatten och avlasta recipienten och ledningsnätet nedströms vid kraftigare regn. 
Kommunen kräver även genom bestämmelsen n3 att ett träd per tionde parkeringsplats ska planteras 
på fastigheterna mot Österleden. 

Nya verksamheter kan ansluta till befintlig infrastruktur, och närhet till kollektivtrafik och gång- och 
cykelbana är positivt utifrån miljöaspekten. En ny cykelbana planeras anläggas runt planområdet för att 
förbättra framkomligheten för cyklar. Fler etableringar kommer dock medföra ökad trafik av både tunga 
transporter och personfordon. 

Park och natur 
Det finns ingen parkmark inom planområdet. Föreslagen naturmark kan tillgängliggöras för allmänheten 
genom stigar och bänkar. Öppna dagvattenlösningar planeras inom naturmarken som kan bidra med 
rekreativa och estetiska funktioner till området. Naturområdet ska inte behöva skötas mer än viss 
städning och gallring. 

Nollalternativet 
Nuvarande markanvändning fortsätter. Inga nya etableringar kan ske i området och staden får inga nya 
arbetstillfällen. 
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Genomförande

Organisatoriska frågor 

Tidplan
Samråd  2020:4 

Granskning  2021:2 

Antagande  2021:3 

Lagakraft  2021:3 

Genomförandetid 
Genomförandetiden föreslås vara 10 år från den dagen detaljplanen vinner laga kraft. 

Huvudmannaskap 
Kommunen är huvudman för allmänna platser. 

Ansvarsfördelning 
Kommunen ansvarar för genomförandet av de allmänna ytorna inom planområdet. Exploatören 
ansvarar för genomförandet inom respektive fastighet. Kommunen och ledningsägare ansvarar och 
bekostar flytt av befintliga ledningar. 

Kommunen ansvarar för att anlägga gata fram till fastighetsgräns inom kvartersmarken HKC1Z. 

Fastighetsrättsliga frågor 

Berörda fastigheter 
I planområdet ingår fastigheten Lövåsen 3:1, som ägs av Katrineholms kommun. 

Fastighetsbildning 
Kommunen avser att sälja fastigheter för det avsedda ändamålet i enlighet med detaljplanen. 
Kommunen står för förrättningskostnader kopplade till avstyckningen enligt köpeavtal. 

Gemensamhetsanläggningar 
Det finns inga gemensamhetsanläggningar inom planområdet. 

Ledningsrätt 
Det finns inga befintliga ledningsrätter inom planområdet. Ledningsrätter för signalkabel, 
lågspänningskabel, högspänningskabel, optisk fiber och belysningskabel ska upprättas för u-området 
bredvid transformatorstationen. Ansökan om ledningsrätter görs i samband med avstyckning av 
fastigheten. 

Övrigt 
Det tekniska området (E) ska ligga på kommunens fastighet Lövåsen 3:1. 
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Ekonomiska frågor

Kostnader 
Detaljplanen bekostas av Katrineholms kommun. Planavgift tas inte ut i samband med bygglov. 

Tekniska frågor
Ledningsomläggningar för fiber och starkström behöver genomföras i planområdet. I genomförandet av 
detaljplanen ansvarar kommunen och ledningshavare för åtgärden. 

Vatten och avlopp 
Ledningsnätet för vatten och spillvatten byggs ut till nya fastigheter. Sörmland Vatten och Avfall AB 
ansvarar för att ledningsnätet byggs ut. Anläggningsavgift tas ut från fastighetsägarna enligt gällande 
taxa. 

Dagvatten 
Fastighetsägarna ansvarar för att fördröja och rena ett framtida klimatanpassat 10-årsregn inom deras 
fastighet innan avledning till kommunala nätet. Kommunen ansvarar för drift och underhåll av öppna 
dagvattenlösningar på den allmänna platsmarken gata och det kommunala VA-bolaget ansvarar för 
ledningsnät inom markanvändningen gata i detaljplanen.  

Dagvattenanläggningar anläggs med fördel i ett så tidigt skede som möjligt. Detta eftersom 
föroreningsbelastningen ofta är störst i samband med byggskedet. Anläggningsarbete är också starkt 
grumlande och vid eventuell sprängning kommer sprängämnesrester (kväve) och vittringssalter från 
berget att tillföras. Vidare finns risk för oljeläckage från de arbetsmaskiner och fordon som används i 
byggskedet. 

Brandvatten 
Inga nya brandposter planeras inom planområdet. Brandposter ska placeras längs med den nya 
lokalgatan på ett avstånd på max 150 meter från varandra. Kommunen ansvarar för utbyggnaden av 
brandpostnätet. 

El 
Elnätet är utbyggt till Österleden och ledningsägare är Tekniska Verken. Elnät behöver byggas ut till 
framtida anslutningspunkter längs med Österleden i planområdet och den nya lokalgatan. 
Ledningsägaren bekostar utbyggnaden och en anslutningsavgift tillkommer för fastighetsägare. Den nya 
gatudragningen planeras från korsningen Videvägen/Österleden längs med planområdesgränsen i syd 
för att sedan ansluta till Uppsalavägen. 

Inom planområdet finns det en nedgrävd högspänningsledning (Msp) under den gamla Knorranvägen, 
vilken behöver flyttas till den nya lokalgatan som kommer ansluta till Uppsalavägen. Det finns även en 
lågspänningsluftledning (lsp) som har försörjt den före detta fastigheten Heden och den ska rivas. 
Nätägaren Tekniska Verken bekostar rivning och flytt av ledningarna under förutsättning att den nya 
högspänningsledningen ryms under den nya lokalgatan och att flytten kan ske i samband med 
exploatering av gatan. 
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Fjärrvärme 
Fjärrvärme är utbyggt till platsen och det finns möjlighet att ansluta till fjärrvärmenätet. 
Fjärrvärmeleverantören bekostar eventuell utbyggnad av fjärrvärme till ny bebyggelse inom 
planområdet och en anslutningsavgift tillkommer för fastighetsägare. 

Tele 
Kopparledningar finns längs med Österleden och Uppsalavägen. Ledningsägare Skanova bekostar 
borttagning av ledningar på kvartersmarken HKC1Z. 

Bredband 
Fiber finns utbyggt till platsen och en fiberledning behöver flyttas till den nya lokalgatan och nya 
anslutningspunkter behöver upprättas i området. Kommunen bekostar flytt av optokabeln. Nätägaren 
bekostar utbyggnad av optonätet. Anslutningsavgift tillkommer för fastighetsägarna. 

Marksanering 
Det finns inga kända markföroreningar i planområdet. 

Fridlysta arter 
Inom planområdet har orkidéerna grönvit nattviol och Jungfru Marie Nycklar påträffats. Landets 
samtliga orkidéer är fridlysta enligt artskyddsförordningen (2007:845). Det krävs en ansökan om 
artskyddsdispens hos Länsstyrelsen för att gräva bort eller flytta arten. 

Avtal 
Det har inte upprättats något markanvisningsavtal mellan kommun och exploatör. 

Ett exploateringsavtal ska upprättas mellan kommunen och exploatören.  
Sådant avtal ska närmare reglera kostnads- och ansvarsfördelning mellan kommunen och exploatören. 
Fastighetsägare ska kompensera för exploatering på naturmark genom lokala åtgärder inom 
detaljplaneområdet. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Katrineholm den  augusti 2021 

David Labba Erik Bjelmrot 

Planarkitekt Avdelningschef 
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3D-modellen visar en förenklad modell av den nya bebyggelsen. Syftet med modellen är att visa 
byggnadsvolymernas framtida fotavtryck i landskapet. Modellen utgår från att alla byggrätter utnyttjas.

Bilaga
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Bilaga
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§ 188 KS/2021:317  049

Borgenstecknande för Hjälmarens vattenförbund etapp 
2 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige beslutar att ingå borgen för Hjälmarens 
vattenförbunds låneförpliktelser upp till ett högsta belopp (limit) om 
2 747 000 kronor. Limiten ska beräknas på skuldebrevens ursprungliga 
lånebelopp i låne- och borgenshandlingar och Katrineholm kommuns 
andel.

2. Detta beslut ersätter kommunfullmäktiges tidigare beslut 2021-06-14 
§97 om borgenstecknande för Hjälmarens vattenförbund.

Sammanfattning av ärendet

Hjälmarens vattenförbund bildades 1990 och har i uppdrag att reglera Hjälmaren i 
enlighet med vattendom VA 15/83, 1988:729. Förbundet bildades i enlighet med lagen 
om vattenförbund (1976:997). Redan vid bildandet av förbundet fanns utredningar som 
visade på behovet av att renovera de två dammarna. Under åren har mindre åtgärder 
genomförts men nu är det dags att renovera dammluckor och täta dammarna. Projektet 
är uppdelat i två delar, först ska den lilla dammen renoveras och sedan den stora.

Styrelsen för Hjälmarens vattenförbund beslutade hösten 2020 att planera för och 
genomföra ett mer omfattande underhållsarbete av dammen, uppdelad på två etapper. 
Förslaget presenterades på förbundsstämman 2021 och medlemmarna biföll förslaget. I 
augusti 2021 påbörjades etapp 1 av underhållsplanen, som omfattar underhållsarbete 
på den lilla dammen. Investeringen finansieras av kredit upptagen i Kommuninvest med 
kommunal borgen som beviljats av samtliga medlemskommuner. 

Katrineholms kommunfullmäktige beslutade 2021-06-14 §97 om borgen för 737 000 
kronor. I samband med arbetet vid den lilla dammen upptäcktes sprickbildning i 
berggrunden under de gamla gåtarna (under dammluckorna) vilket starkt bidrar till 
minskad dammsäkerhet. Då risken är uppenbar att motsvarande sprickor uppstått i 
berggrunden under den stora dammen blir tidplanen för etapp 2, underhållsarbete av 
den stora dammen, mer akut och måste igångsättas snarast. Styrelsen i Hjälmarens 
vattenförbund har beslutat att gå vidare med renoveringen och ansöka om kommunal 
borgen för denna etapp. Etapp 2 innebär att fundamentet vid den stora dammen 
besiktas och eventuella åtgärder vidtas för att säkerställa dammsäkerheten och 
dammens täthet. Den stora dammen blir efter underhållsarbetet en modern och säker 
damm med eldrivna luckor i stål. Arbetet planeras till april/maj-november 2022. 
Projektering har genomförts och underhållet är anmält till Länsstyrelsen. Kostnaden för 
etapp 2 beräknas uppgå till cirka 30 miljoner kronor.

Vattenförbundets kostnader fördelas enligt andelstal som beslutades vid bildandet av 
förbundet. Alla vattenförbundets kostnader kopplat till regleringsuppdraget fördelas 
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enligt dessa andelstal och debiteras ut på medlemmarna en gång per år, baserat på en 
budget som beslutas vid förbundets stämma. Kommunernas andelstal enligt 
regleringsansvaret är:

Andelstal för regleringsansvar

Örebro30,5 %
Eskilstuna 14,5 %
Arboga6,5 %
Vingåker 4,5 %
Katrineholm 4,0 %

Övriga medlemmar är Hjälmaren och Kvismarens Sjösänkningsjordar, Strömfallet AB, 
Skogstorps kraft AB och Säterbo Kraft AB. Det är de kommunala medlemmarna som går 
i borgen för hela beloppet. Därmed blir fördelningen av borgensåtagandet en 
interkommunal fördelning i förhållande till medlemstal i Hjälmarens vattenförbund 
(enligt gällande ansvarsfördelning för reglering).

Interkommunal fördelning

Örebro50,8 %
Eskilstuna 24,2 %
Arboga10,8 %
Vingåker 7,5 %
Katrineholm 6,7 %

Kommuninvest AB som står för krediten för renoveringskostnaderna för lilla dammen 
har meddelat att de kan erbjuda den kredit som behövs under förutsättning att 
kommunerna som är medlemmar i Hjälmarens vattenförbund beslutar om kommunal 
borgen för skulden. Hjälmarens vattenförbund har därför kommit in med en ansökan 
om kommunal borgen även för etapp 2.

Kommunerna är överens om att tillsammans besluta om kommunal borgen för 
respektive kommuns andel av krediten avseende renovering den större dammen.

Limiten för borgen för Hjälmarens vattenförbunds låneförpliktelser för renovering av 
stora dammen blir 30 miljoner kronor som ska adderas med den tidigare givna krediten 
om 11 miljoner kronor. Den samlade krediten blir då 41 miljoner kronor. De kommunala 
medlemmarna går i borgen för hela beloppet. Detta motsvarar för Katrineholms 
kommuns del ytterligare 2 010 000 kronor utifrån ett interkommunalt andelstal om 6,7 
procent, totalt 2 747 000 kronor. Resterande låneförpliktelse om totalt 38 253 000 
kronor fördelas mellan Örebro, Eskilstuna, Arboga och Vingåkers kommuner enligt 
respektive interkommunala andelstal.

Medlemskommunerna kommer inte att ta upp ett marknadspåslag i form av 
borgensavgift för låneförpliktelserna då detta avser en icke konkurrensutsatt 
verksamhet i form av statligt driftbidrag.

Ärendet har beretts av samhällsbyggnadsförvaltningen som ställer sig positiva till 
ansökan om kommunal borgen för att genomföra renovering etapp 2 av 
Hyndevadsdammen i Eskilstuna-ån.



Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2021-10-27 3 (3)

Ordförandens sign Justerandes sign

Skrivelsen är framtagen i samråd med övriga kommuner som ska ingå kommunal 
borgen för investeringen.

Ärendets handlingar

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-14

Ansökan kommunal borgen för investering etapp 2 av 
Hyndevadsdammen, Hjälmarens regleringsdamm i Eskilstuna-ån

Beslutet skickas till:

Akten



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

Kommunledningsförvaltningen Telefax: 

641 80 KATRINEHOLM  www.katrineholm.se

Tjänsteskrivelse Sida 1 (3)

Datum

2021-10-14
Vår beteckning

KS/2021:317 - 049Samhällsbyggnadsförvaltningen

Stab
Mottagare:

Vår handläggare

Stefan Jansson
Handläggare telefon

0150 - 570 79
Handläggare e-post

Stefan.Jansson@katrineholm.se

Borgenstecknande för Hjälmarens vattenförbund etapp 2

Förvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ingå borgen för Hjälmarens 

vattenförbunds låneförpliktelser upp till ett högsta belopp (limit) om 2 747 000 kronor. 
Limiten ska beräknas på skuldebrevens ursprungliga lånebelopp i låne- och 
borgenshandlingar och Katrineholm kommuns andel.

2. Detta beslut ersätter kommunfullmäktiges tidigare beslut 2021-06-14 §97 om 
borgenstecknande för Hjälmarens vattenförbund.

Sammanfattning av ärendet
Hjälmarens vattenförbund bildades 1990 och har i uppdrag att reglera Hjälmaren i enlighet 
med vattendom VA 15/83, 1988:729. Förbundet bildades i enlighet med lagen om 
vattenförbund (1976:997). Redan vid bildandet av förbundet fanns utredningar som visade 
på behovet av att renovera de två dammarna. Under åren har mindre åtgärder genomförts 
men nu är det dags att renovera dammluckor och täta dammarna. Projektet är uppdelat i 
två delar, först ska den lilla dammen renoveras och sedan den stora.

Styrelsen för Hjälmarens vattenförbund beslutade hösten 2020 att planera för och 
genomföra ett mer omfattande underhållsarbete av dammen, uppdelad på två etapper. 
Förslaget presenterades på förbundsstämman 2021 och medlemmarna biföll förslaget. I 
augusti 2021 påbörjades etapp 1 av underhållsplanen, som omfattar underhållsarbete på 
den lilla dammen. Investeringen finansieras av kredit upptagen i Kommuninvest med 
kommunal borgen som beviljats av samtliga medlemskommuner. 

Katrineholms kommunfullmäktige beslutade 2021-06-14 §97 om borgen för 737 000 kronor. 
I samband med arbetet vid den lilla dammen upptäcktes sprickbildning i berggrunden 
under de gamla gåtarna (under dammluckorna) vilket starkt bidrar till minskad 
dammsäkerhet. Då risken är uppenbar att motsvarande sprickor uppstått i berggrunden 
under den stora dammen blir tidplanen för etapp 2, underhållsarbete av den stora 
dammen, mer akut och måste igångsättas snarast. Styrelsen i Hjälmarens vattenförbund 
har beslutat att gå vidare med renoveringen och ansöka om kommunal borgen för denna 
etapp. Etapp 2 innebär att fundamentet vid den stora dammen besiktas och eventuella 
åtgärder vidtas för att säkerställa dammsäkerheten och dammens täthet. Den stora 
dammen blir efter underhållsarbetet en modern och säker damm med eldrivna luckor i stål. 
Arbetet planeras till april/maj-november 2022. Projektering har genomförts och underhållet 
är anmält till Länsstyrelsen. Kostnaden för etapp 2 beräknas uppgå till cirka 30 miljoner 
kronor.



Tjänsteskrivelse Sida 2 (3)

Kommunledningsförvaltningen Datum

2021-10-14

Vår beteckning

KS/2021:317 - 049

Vattenförbundets kostnader fördelas enligt andelstal som beslutades vid bildandet av 
förbundet. Alla vattenförbundets kostnader kopplat till regleringsuppdraget fördelas enligt 
dessa andelstal och debiteras ut på medlemmarna en gång per år, baserat på en budget 
som beslutas vid förbundets stämma. Kommunernas andelstal enligt regleringsansvaret är:

Andelstal för regleringsansvar

Örebro 30,5 %
Eskilstuna 14,5 %
Arboga 6,5 %
Vingåker 4,5 %
Katrineholm 4,0 %

Övriga medlemmar är Hjälmaren och Kvismarens Sjösänkningsjordar, Strömfallet AB, 
Skogstorps kraft AB och Säterbo Kraft AB. Det är de kommunala medlemmarna som går i 
borgen för hela beloppet. Därmed blir fördelningen av borgensåtagandet en 
interkommunal fördelning i förhållande till medlemstal i Hjälmarens vattenförbund (enligt 
gällande ansvarsfördelning för reglering).

Interkommunal fördelning

Örebro 50,8 %
Eskilstuna 24,2 %
Arboga 10,8 %
Vingåker 7,5 %
Katrineholm 6,7 %

Kommuninvest AB som står för krediten för renoveringskostnaderna för lilla dammen har 
meddelat att de kan erbjuda den kredit som behövs under förutsättning att kommunerna 
som är medlemmar i Hjälmarens vattenförbund beslutar om kommunal borgen för 
skulden. Hjälmarens vattenförbund har därför kommit in med en ansökan om kommunal 
borgen även för etapp 2.

Kommunerna är överens om att tillsammans besluta om kommunal borgen för respektive 
kommuns andel av krediten avseende renovering den större dammen.

Limiten för borgen för Hjälmarens vattenförbunds låneförpliktelser för renovering av stora 
dammen blir 30 miljoner kronor som ska adderas med den tidigare givna krediten om 11 
miljoner kronor. Den samlade krediten blir då 41 miljoner kronor. De kommunala 
medlemmarna går i borgen för hela beloppet. Detta motsvarar för Katrineholms kommuns 
del ytterligare 2 010 000 kronor utifrån ett interkommunalt andelstal om 6,7 procent, totalt 
2 747 000 kronor. Resterande låneförpliktelse om totalt 38 253 000 kronor fördelas mellan 
Örebro, Eskilstuna, Arboga och Vingåkers kommuner enligt respektive interkommunala 
andelstal.

Medlemskommunerna kommer inte att ta upp ett marknadspåslag i form av borgensavgift 
för låneförpliktelserna då detta avser en icke konkurrensutsatt verksamhet i form av statligt 
driftbidrag.



Tjänsteskrivelse Sida 3 (3)

Kommunledningsförvaltningen Datum

2021-10-14

Vår beteckning

KS/2021:317 - 049

Ärendet har beretts av samhällsbyggnadsförvaltningen som ställer sig positiva till ansökan 
om kommunal borgen för att genomföra renovering etapp 2 av Hyndevadsdammen i 
Eskilstuna-ån.

Skrivelsen är framtagen i samråd med övriga kommuner som ska ingå kommunal borgen 
för investeringen.

Ärendets handlingar
Ansökan kommunal borgen för investering etapp 2 av Hyndevadsdammen, Hjälmarens 
regleringsdamm i Eskilstuna-ån

Stefan Jansson
Förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen

Beslutet skickas till:

Hjälmarens Vattenförbund

Akt







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

Kommunledningsförvaltningen Telefax: 

641 80 KATRINEHOLM  www.katrineholm.se

Sida 1 (2)

Datum

2021-11-09
Vår beteckning

  -  Kommunledningsförvaltningen

Nämndadministration
Mottagare:

Vår handläggare Handläggare telefon Handläggare e-post

Meddelanden övrigt

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige lägger meddelandena till handlingarna.

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna rapporten om ej verkställda gynnande 
biståndsbeslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) för andra och tredje kvartalet 2021.

Kvartal 2

Inget att rapportera

Kvartal 3

Biståndstyp Antal Beslutsdatum Kommentar

Öppenvård vuxen 1 (1 man) 2021-04-09 Verkställt 2021-09-09

Kontaktperson 1 (1 man) 2021-04-26 Verkställt 2021-09-16

Rapport av ej verkställda beslut tredje kvartalet 2021

Vård- och omsorgsnämndens ordförande beslutar på nämndens vägnar att godkänna 
rapport av ej verkställda gynnande nämndbeslut.

Äldreomsorg (SoL) Antal beslut

Särskilt boende
Upplysning: Vid rapporteringstillfället var 7 beslut verkställda.

8 (3 kvinnor, 5 män)

Dagverksamhet
Upplysning: Avbrott i verkställighet pga. eget initiativ.
Vid rapporteringstillfället var 2 beslut verkställda.

5 (1 kvinna, 4 män)

Daglig verksamhet (socialpsykiatri)
Upplysning: 1 Insats avslutad då sökanden ej svarat på flera
kontaktförsök. Övriga har avbrott i verkställighet pga. eget initiativ.

3 (1 kvinna, 3 män)

Hemtjänst
Upplysning: Avbrott i verkställighet pga. eget initiativ. Verkställt vid 
rapporteringstillfället.

1 (man)
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Kommunledningsförvaltningen Datum

2021-11-09

Vår beteckning

  -  

Omsorg till personer med funktionsnedsättning (LSS) Antal beslut

Bostad med särskild service för vuxna (Sol + LSS) 
Upplysning: Vid rapporteringstillfället var 1 beslut (man) verkställt, 1 
beslut (kvinna) har fått erbjudande men ej svarat. 1 beslut (kvinna) 
har tackat nej till 1 erbjudande, 1 (man) har felaktigt erhållit annan 
insats.

7 (3 kvinnor, 4 män)

Biträde av kontaktperson 
Upplysning: Vid rapporteringstillfället var 2 beslut (kvinnor)
verkställda. 1 kontaktperson har slutat och den enskilde (kvinna)
önskar inte ny för tillfället pga. oro för smitta.

3 (3 kvinnor)

Daglig verksamhet
Upplysning: Vid rapporteringstillfället var 4 beslut (1 kvinna, 3
män) verkställda. Övriga har avbrott i verkställighet pga. eget
initiativ.

15 (9 kvinnor, 6 män)

Korttidsvistelse utanför hemmet
Upplysning: Insatsen avslutad pga. eget initiativ.

1 (1 kvinna)

Ledsagarservice
Upplysning: Avbrott i verkställighet pga. inställda aktiviteter.

1 (1 kvinna)
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