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Datum

Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kommunstyrelsens kansli

2017-11-08

KS/2017:479 - 111

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Marie Sandström Koski

Kommunfullmäktige

Val av ledamot i kulturnämnden (rättelse)
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar om rättelse genom ändring av beslutet om att utse Saud
Porovic (SD) till ledamot istället för ersättare i kulturnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 17 oktober 2017 att entlediga
Henrik Larsson (SD) från uppdraget som ledamot i kulturnämnden.
Sverigedemokraterna nominerade Saud Porovic (SD) som ny ledamot. Beslutet som
togs innehåller dock en skrivfel som innebär att fullmäktige utsåg Saud Porovic (SD)
till ersättare i kulturnämnden varför rättelse förslås.

Marie Sandström Koski
Beslutet skickas till:
Porovic
Kulturnämnden
Löneenheten
Troman
Lex
Akten
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Datum

Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kommunstyrelsens kansli

2017-11-06

KS/2017:531 - 111

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Karin Österman Sundell

Kommunfullmäktige

Entledigande och val av ledamot i valnämnden
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige entledigar Paula Carvalho Olovsson (S) från uppdraget som
ledamot i valnämnden.
2. Kommunfullmäktige utser Jessica Ljunggren (S) som ledamot i valnämnden för
tiden till och med den 31 december 2018.
Sammanfattning av ärendet
Paula Carvalho Olovsson (S) har i meddelande den 4 november 2017 begärt att få
lämna uppdraget som ledamot i valnämnden. Socialdemokraterna nominerar nu Jessica
Ljunggren (S) som ny ledamot i valnämnden.

Karin Österman Sundell
Registrator

Beslutet skickas till:
Paula Carvalho Olovsson
Jessica Ljunggren
Valnämnden
Löneenheten
Troman
Lex
Akten
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Datum

Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kommunstyrelsens kansli

2017-11-08

KS/2017:533 - 111

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Karin Österman Sundell

Kommunfullmäktige

Entledigande och val av ersättare i bildningsnämnden
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige entledigar Berit Werner (L) från uppdraget som ersättare i
bildningsnämnden.
2. Kommunfullmäktige utser Jenny Nord (L) som ersättare i bildningsnämnden för
tiden till och med den 31 december 2018.
Sammanfattning av ärendet
Berit Werner (L) har i meddelande den 8 november 2017 begärt att få lämna uppdraget
som ersättare i bildningsnämnden. Liberalerna nominerar nu Jenny Nord (L) som ny
ersättare i bildningsnämnden.

Karin Österman Sundell
Registrator
Beslutet skickas till:
Berit Werner
Jenny Nord
Bildningsnämnden
Troman
Lex
Akten
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2017-10-25

§ 193

Övergripande plan med budget 2018-2020 (KS/2017:416)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1.

Övergripande plan med budget 2018-2020 för Katrineholms kommun fastställs
enligt upprättat förslag.

2.

Skattesatsen fastställs till 22,18 kronor per skattekrona.

3.

Ingå borgen såsom för egen skuld för Katrineholms Fastighets AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 900 miljoner kronor,
jämte därpå löpande ränta och kostnader. En borgensavgift om 0,3 procent tas ut
på utestående borgensbelopp.

4.

Ingå borgen såsom för egen skuld för Katrineholms Industrihus AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 150 miljoner kronor,
jämte därpå löpande ränta och kostnader. En borgensavgift om 0,3 procent tas ut
på utestående borgensbelopp.

5.

Ingå borgen såsom för egen skuld för Katrineholm Vatten och Avfall AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 563 miljoner kronor, jämte
därpå löpande ränta och kostnader. En borgensavgift om 0,3 procent tas ut på
ute-stående borgensbelopp.

6.

Nämnderna uppdras att senast i december 2017 upprätta budget- och planeringsdokument i enlighet med kommunfullmäktiges beslut om övergripande plan
med budget.

7.

Kommunfullmäktige uppdrar till nämnder och bolag att verkställa investeringar
enligt investeringsbudgeten 2018-2020. Omprioriteringar får beslutas av
respektive nämnd avseende investeringar understigande en miljon kronor.
Gällande omprioriteringar över en miljon kronor ska kommunstyrelsen höras.

Kommunstyrelsens beslut
1. Reservera medel från integrationsfonden enligt följande:
 Medel för tillfällig resursförstärkning kulturnämndens ungdomsverksamhet,
0,5 miljoner kronor
 Medel för uppföljning av barn- och elevutveckling inom bildningsnämndens
verksamhetsområde, 5 miljoner kronor
2. Beslut om användning av tillfälliga medel för tillväxtfrämjande åtgärder och
välfärdsutmaningar som avsatts i bokslut före 2016, men ej nyttjats per den
31 december 2016, upphör och kan därmed nyttjas för nya insatser. Totalt uppgår
summan till 9,1 miljoner kronor.
3. Följande områden ska vara föremål för kommunstyrelsens övergripande
uppföljning under 2018:
 Skolresultat samt trygghet och säkerhet i skolan
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Heltid som norm
Kompetensförsörjning
Kommunikationer

Reservation
Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Ewa Callhammar (L).
Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Inger Fredriksson (C).
Den skriftliga reservationen redovisas som bilaga B.
Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Tony Rosendahl (V).
Den skriftliga reservationen redovisas som bilaga C.
Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Ylva G Karlsson
(MP).
Mot beslutet reserverar sig Morten Källström (SD).
Särskilt yttrande
Styrelsen medger att Joha Frondelius (KD) får foga ett särskilt yttrande till
protokollet. Det särskilda yttrande redovisas som bilaga D.
Sammanfattning av ärendet
Mot bakgrund av kommunstyrelsens planeringsdirektiv har kommunstyrelsen,
nämnder och bolag lämnat underlag för övergripande plan med budget 2018-2020.
Detta har vägts samman mot kommunens ekonomiska förutsättningar och resulterat i
ett gemensamt förslag till övergripande plan med budget 2018-2020 från
Socialdemokraterna och Moderaterna.
Föreslagna förändringar av taxor och avgifter behandlas som separata ärenden.
I och med revideringen av styrsystemet (Styrsystemet i Katrineholms kommun,
kommunstyrelsens handling nr. 8/2014) infördes, som ytterligare ett led i utövandet
av uppsiktsplikten, en årlig övergripande uppföljning i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen fastställer vilket eller vilka områden som ska vara föremål för den
övergripande uppföljningen under nästkommande år i samband med beredningen av
övergripande plan med budget. Kommunchefen beslutar om hur uppföljningen ska
genomföras i samråd med berörda förvaltningar.
Information om övergripande plan med budget har skett till Cesam den 18 oktober
2017. Ärendet kommer att behandlas vid Cesam:s sammanträde den 23 oktober.
Protokoll utskickas därför senare.
Ärendets handlingar






Kommunstyrelsens skrivelse, 2017-10-19
Övergripande plan med budget 2018-2020 med bilaga 1-7, 2017-10-25
Nämndernas protokollsutdrag (finns tillgängliga i akten)
Tjänstemannaunderlag för övergripande plan med budget 2018-2020 (finns
tillgängligt i akten)
Vänsterpartiets budgetförslag för Katrineholms kommun 2018, 2017-10-22
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Centerpartiets budget 2018 med plan 2019-2020, 2017-10-24
Liberalernas förslag Katrineholm budget 2018-2020 ”Kommunen där vi satsar på
barnen, vår framtid”, 2017-10-24
Miljöpartiet de grönas budgetförslag för Katrineholms kommun, 2017-10-24

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Lars
Härnström (M), Inger Fredriksson (C), Morten Källström (SD), Ewa Callhammar (L),
Ylva G Karlsson (MP), Joha Frondelius (KD) samt verksamhetscontrollern Anna
Marnell och kommundirektören Sari Eriksson.
Verksamhetscontrollern Anna Marnell redogör för korrigeringar i det redovisade
budgetförslaget, i driftsbudgeten (sidan 29) med följdändringar (sidorna 36, 37, 38
och i bilaga 1 på sidorna 41-46 samt i bilaga 7).
Korrigeringarna avser följande:
- Ökning av politikerarvodena från ca 47 000 kronor till 78 000 kronor, differensen
är resultatpåverkande
- I driftbudgeten har raden ”Ofördelade medel till nämnder” tagits bort i och med att
politikerarvodena har fördelats ut på nämnderna
- Korrigering av lönemedel 909 000 kronor åter till överförmyndaren, ej
resultatpåverkande
-Justering avseende fastighetsinvesteringar (sidan 34), tillägg investeringsbudget
brandstation 2019, 20 miljoner kronor.
I övrigt kommer några redaktionella korrigeringar att göras.
Förslag och yrkande
Ewa Callhammar (L) yrkar bifall till Liberalernas alternativa förslag – Katrineholm,
budget 2018-2020 ”Kommunen där vi satsar på barnen, vår framtid”.
Inger Fredriksson (C) yrkar bifall till Centerpartiets alternativa förslag – Centerpartiet
budget för 2018 med plan 2019-202.
Tony Rosendahl (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets alternativa förslag –
Vänsterpartiets budgetförslag för Katrineholms kommun 2018.
Ylva G. Karlsson (MP) yrkar bifall till Miljöpartiet de grönas alternativa förslag Miljöpartiet de grönas budgetförslag för Katrineholms kommun.
Samtliga förslag redovisas som ärendets handlingar.
Morten Källström (SD) yrkar avslag.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för propositionsordningen, som
innebär att han avser att först ställa proposition på ordförandens och 1:e vice
ordförandes förslag till beslut och vart och ett av Ewa Callhammar (L), Inger
Fredriksson (C), Tony Rosendahl (V) och Ylva G. Karlssons (MP) yrkande. Därefter
avser han att ställa proposition på utgången av detta och Morten Källström (SD)
avslagsyrkandet. Styrelsen godkänner propositionsordningen.
Därefter ställer ordförande proposition på ordförandens och 1:e vice ordförandes
förslag till beslut och vart och ett av Ewa Callhammar (L), Inger Fredriksson (C),
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Tony Rosendahl (V) och Ylva G. Karlssons (MP) yrkande. Han finner att styrelsen
biträder ordförandens och 1:e vice ordförandes förslag. Därefter ställer ordföranden
proposition på ordförandens och 1:e vice ordförandes förslag och Morten Källströms
(SD) avslagyrkande. Han finner att styrelsen biträder ordförandens och 1:e vice
ordförandes förslag.
Särskilt yttrande
Joha Frondelius (KD) framför till kommunstyrelsen att han önskar få foga ett särskilt
yttrande till protokollet, vilket styrelsen medger.
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

10

11

12

13
TJÄNSTESKRIVELSE

1 (2)

Datum

Vår beteckning

KOMMUNSTYRELSEN

2017-10-19

KS/2017:416

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Övergripande plan med budget 2018-2020
Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Övergripande plan med budget 2018-2020 för Katrineholms kommun fastställs
enligt upprättat förslag.

2.

Skattesatsen fastställs till 22,18 kronor per skattekrona.

3.

Ingå borgen såsom för egen skuld för Katrineholms Fastighets AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 900 miljoner kronor,
jämte därpå löpande ränta och kostnader. En borgensavgift om 0,3 procent tas ut
på utestående borgensbelopp.

4.

Ingå borgen såsom för egen skuld för Katrineholms Industrihus AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 150 miljoner kronor,
jämte därpå löpande ränta och kostnader. En borgensavgift om 0,3 procent tas ut
på utestående borgensbelopp.

5.

Ingå borgen såsom för egen skuld för Katrineholm Vatten och Avfall AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 563 miljoner kronor, jämte
därpå löpande ränta och kostnader. En borgensavgift om 0,3 procent tas ut på utestående borgensbelopp.

6.

Nämnderna uppdras att senast i december 2017 upprätta budget- och planeringsdokument i enlighet med kommunfullmäktiges beslut om övergripande plan med
budget.

7.

Kommunfullmäktige uppdrar till nämnder och bolag att verkställa investeringar
enligt investeringsbudgeten 2018-2020. Omprioriteringar får beslutas av
respektive nämnd avseende investeringar understigande en miljon kronor.
Gällande omprioriteringar över en miljon kronor ska kommunstyrelsen höras.

Kommunstyrelsens beslut
1. Reservera medel från integrationsfonden enligt följande:
 Medel för tillfällig resursförstärkning kulturnämndens ungdomsverksamhet,
0,5 miljoner kronor
 Medel för uppföljning av barn- och elevutveckling inom bildningsnämndens
verksamhetsområde, 5 miljoner kronor
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress:
Telefon: 0150 - 570 00
E-post: kommunledningsforvaltningen@katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
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Datum

Vår beteckning
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KS/2017:416

2. Beslut om användning av tillfälliga medel för tillväxtfrämjande åtgärder och
välfärdsutmaningar som avsatts i bokslut före 2016, men ej nyttjats per den
31 december 2016, upphör och kan därmed nyttjas för nya insatser. Totalt uppgår
summan till 9,1 miljoner kronor.
3. Följande områden ska vara föremål för kommunstyrelsens övergripande
uppföljning under 2018:
 Skolresultat samt trygghet och säkerhet i skolan
 Heltid som norm
 Kompetensförsörjning
 Kommunikationer
Sammanfattning av ärendet
Mot bakgrund av kommunstyrelsens planeringsdirektiv har kommunstyrelsen,
nämnder och bolag lämnat underlag för övergripande plan med budget 2018-2020.
Detta har vägts samman mot kommunens ekonomiska förutsättningar och resulterat i
ett gemensamt förslag till övergripande plan med budget 2018-2020 från
Socialdemokraterna och Moderaterna.
Föreslagna förändringar av taxor och avgifter behandlas som separata ärenden.
I och med revideringen av styrsystemet (Styrsystemet i Katrineholms kommun,
kommunstyrelsens handling nr. 8/2014) infördes, som ytterligare ett led i utövandet av
uppsiktsplikten, en årlig övergripande uppföljning i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen fastställer vilket eller vilka områden som ska vara föremål för den
övergripande uppföljningen under nästkommande år i samband med beredningen av
övergripande plan med budget. Kommunchefen beslutar om hur uppföljningen ska
genomföras i samråd med berörda förvaltningar.
Information om övergripande plan med budget har skett till Cesam den 18 oktober
2017. Ärendet kommer att behandlas vid Cesam:s sammanträde den 23 oktober.
Protokoll utskickas därför senare.
Ärendets handlingar




Övergripande plan med budget 2018-2020 med bilaga 1-7
Nämndernas protokollsutdrag (finns tillgängliga i akten)
Tjänstemannaunderlag för övergripande plan med budget 2018-2020 (finns
tillgängligt i akten)

Göran Dahlström (S)
Kommunstyrelsens ordförande

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Lars Härnström (M)
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande

Besöksadress:
Telefon: 0150 - 570 00
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Org.nummer 212000-0340

Foto: Hanna Maxstad
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Tillväxt – Tilltro – Trygghet
Katrineholm i omvandling
Övergripande plan med budget 2018-2020
Kommunstyrelsen 2017-10-25, § 193

16

Förord
Det pågår en samhällsomvandling i Katrineholm.
Omställningen från tung industristad till en mer
diversifierad struktur märks inom alla samhällsområden: befolkning, näringsliv, boende, utbildning och välfärd. Den snabba förändringstakten ger
unika möjligheter att forma samhället, samtidigt
som den ställer kommunen inför utmaningar som
kräver både flexibilitet och långsiktighet.
Tillväxt – Tilltro – Trygghet. Det är tre ledord som
kan användas för att sammanfatta hur vi vill att
Katrineholms kommun ska fortsätta utvecklas inför
framtiden.
Trygghet är grunden. Katrineholm har en stor
fördel genom att det finns en närhet och tillit
mellan människor här som ofta saknas i större
städer. Tryggheten har stor betydelse för att
familjer och företagare väljer att leva och verka i
Katrineholms kommun. Samtidigt finns det orosmoln, i både Katrineholm och omvärlden. Alla
nämnder ges därför nu i uppdrag att genom olika
insatser verka för ökad trygghet och säkerhet i hela
kommunen.
Genom tilltro kan vi lyfta Katrineholm ytterligare.
Tilltro handlar om att se alla människors förmåga,
att våga satsa på nya och annorlunda idéer och att
ha en övertygelse om att vi gemensamt kan
förändra samhället till det bättre. Katrineholms
kommun ska verka för ett tillåtande och kreativt
klimat både i den kommunala organisationen och i
samhället i stort. Det ställer nya och utmanande
krav på ledarskapet.
Tillväxt är förutsättningen för att säkra välfärden
inför framtiden. Konkurrensen med andra
kommuner om invånare, arbetskraft och näringsliv
kommer att öka och tillgången till bostäder,
arbetstillfällen och goda pendlingsmöjligheter
kommer få ännu större betydelse.
Katrineholms kommun har en stark tillväxt, sett
både till befolkning och näringsliv, och det byggs
och planeras för ett stort antal nya bostäder. Genom
tillväxten får kommunen ökade skatteintäkter. Det
behövs inför kommande år när fler katrineholmare
kommer behöva äldreomsorg samtidigt som antalet
barn och ungdomar i kommunens förskolor och
skolor också ökar.
För att möta behoven har en rad viktiga beslut
fattats för att bygga ut välfärden och ytterligare öka
kommunens attraktionskraft. Det handlar bland
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annat om att bygga nya förskolor, nya grundskolor
och ett nytt äldreboende. Omfattande investeringar
görs också för en säkrare och lugnare trafikmiljö,
för ökad trygghet och trivsel genom att satsa på
belysning och utveckling av parker, och för ett
ännu rikare kultur-, idrotts- och fritidsliv.
Sammantaget handlar det om investeringar i
miljardklassen. Det kräver att vi tar ansvar för att
kommunens ekonomi är hållbar över tid. En viss
kommunal växtvärk kommer vara oundviklig från
2019 och ett antal år framåt när investeringar och
personalutökningar ska realiseras. Det gäller därför
att hålla i ekonomin idag för att stå väl rustade när
kostnadsökningarna kommer.
Nu börjar också jobbet med att få tag i rätt
kompetens, både för utbyggnaden av välfärden och
för att ersätta medarbetare som går i pension.
Kompetensförsörjningen är den enskilt viktigaste
frågan under kommande år och Katrineholms
kommun måste stå sig väl i konkurrensen om
arbetskraft. Att få ner sjukfrånvaron är också en
högt prioriterad del i arbetet.
Omvandlingen av Katrineholm är ingen abstrakt
framtidsfråga. Det handlar om förändringar som
vi i högsta grad kan påverka här och nu, och som
kommer märkas i alla katrineholmares vardag.
En viktig del i arbetet handlar om att fortsätta
bygga gemenskap och ta tillvara engagemang.
Alla måste involveras i samhällsbygget; kommun,
näringsliv, föreningsliv och enskilda.
Med gemensamma krafter kan vi ta Katrineholm
hur långt som helst!
Göran Dahlström (S)
Kommunstyrelsens ordförande
Lars Härnström (M)
Kommunstyrelsens vice ordförande
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INLEDNING
Kommunens långsiktiga planering styrs av
kommunens vision, Katrineholm – Läge för liv &
lust, och den kommunplan som tas fram för varje
mandatperiod. Kommunplanen ligger till grund för
planeringen för alla år under mandatperioden.
I enlighet med kommunstyrelsens planeringsdirektiv
(KS 2017-04-26, § 83) har nämnder och bolag
inkommit med underlag för beredningen av
kommunens övergripande plan med budget.
Nämndernas och bolagens planer med budget
kommer fastställas efter att kommunfullmäktige har
beslutat om övergripande plan med budget. Den
årliga övergripande planeringsprocessen i
Katrineholms kommun beskrivs i kommunens
styrsystem (Kommunstyrelsens handling nr 8/2014,
kommunfullmäktige 2014-02-24, § 21).
I detta dokument ges inledningsvis en översiktlig bild
av de förutsättningar som påverkar kommunens
planering och budget. Med utgångspunkt från
kommunplanens sju målområden redovisas förutsättningar och verksamhetsförändringar inför den
kommande planperioden. För varje målområde anges
övergripande mål och resultatmål samt vilka
nämnder/bolag som ansvarar för resultatmålen.
Avsnittet räkenskaper innehåller drift- och
investeringsbudget, resultaträkning, balansräkning
samt kassaflödesanalys.
I bilaga 1 finns ekonomi- och upphandlingsavdelningens förteckning över genomförda ramjusteringar under beredningsprocessen. Inför 2018
avsätts medel till en välfärdsfond för satsningar under
året. Dessa redovisas i bilaga 2. I bilaga 3 finns en
sammanställning över medel för tillväxtfrämjande
åtgärder, integrationsfonden och resultatutjämningsreserven. I bilaga 4 finns en sammanställning av
statsbidrag som kommunen har sökt eller planerar att
söka. En kortfattad redogörelse av utvecklingen för
ett antal volymmått finns i bilaga 5. I bilaga 6 finns
en sammanställning över kommunens övergripande
mål och resultatmål enligt kommunplanen, samt vilka
indikatorer som används för uppföljning av målen.
I bilaga 7 finns ett presentationsmaterial ”Tillväxt –
Tilltro – Trygghet: Katrineholm i omvandling. Ett
axplock ur satsningar och investeringar 2018-2020”.

Samhällsekonomiska
förutsättningar
Efter några år av stark tillväxt råder nu högkonjunktur i svensk ekonomi. Regeringens bedömning av den
makroekonomiska tillväxten för 2017 och 2018 har
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reviderats upp under året. Den globala tillväxten är
under genomsnittet för 2000-talet, men en fortsatt
konjunkturuppgång under 2017 med en snabbare
ökning av industriproduktion och världshandel ligger
till grund för den positiva framtidssynen. I de länder
som är viktiga för Sveriges utrikeshandel bedöms
tillväxten också bli starkare under innevarande och
nästkommande år, vilket påverkar den svenska
exporten positivt under 2018.
Hur konjunkturen fortsätter utvecklas är osäkert.
För en fortsatt högkonjunktur talar tecknen på en
bättre tillväxt i omvärlden. En sämre utveckling i
omvärl-den gällande exempelvis det
säkerhetspolitiska läget eller en inbromsning av den
kinesiska ekonomin skulle medföra en svagare
utveckling av den svenska ekonomin.
Sveriges kommuner och landsting (SKL) bedömer
att svensk ekonomi fortsätter utvecklas under de
närmaste åren, men med lägre tillväxttal under 2018
och ett konjunkturellt normalläge 2019.
Den höga befolkningsutvecklingen ställer krav på
både bostäder och offentliga verksamhetslokaler.
I Sverige har bostadsbyggandet starkt påverkat
tillväxten. Investeringarnas andel av BNP är på den
högsta nivån sedan början av 1990-talet, men kan
sannolikt inte fortsätta öka i samma takt.
Investeringstakten bedöms under 2018 dämpas och
öka i en långsammare takt. En bidragande orsak är
tillgången på arbetskraft. Högkonjunkturen har ökat
efterfrågan på arbetskraft och sysselsättningen ökar.
Utvecklingen på arbetsmarknaden förväntas hålla i
sig. Det är allt svårare för arbetsgivare att besätta
lediga tjänster.
Trots den starka utvecklingen på arbetsmarknaden
förväntas löneutvecklingen vara dämpad. Det
förklaras med att det stigande resursutnyttjandet på
arbetsmarknaden påverkar löneökningstakten med en
viss fördröjning. Samtidigt har både efterfrågan på
arbetskraft och satsningar under innevarande och
tidigare år påverkat löneutvecklingen inom flera
yrkesgrupper.
I september 2017 uppgick arbetslösheten i Sverige till
7,4 procent, medan den i Katrineholm var 10,3 procent (andel arbetslösa av den registerbaserade arbetskraften). Detta kan tyckas högt i en högkonjunktur,
men hänger samman med förutsättningar på den
lokala arbetsmarknaden. I Sverige som helhet var
arbetslösheten bland utrikes födda 22,1 procent,
medan den i Katrineholm var 34,5 procent.
Utmaningarna på arbetsmarknaden påverkar både
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inriktning och omfattning för de kommunala
välfärdstjänsterna.
Efterfrågan på kommunala välfärdstjänster som vård,
skola och omsorg ökar snabbt. Det är en följd av
snabbt ökande antal barn och äldre, det stora antalet
nyanlända samt regeringens satsningar inom välfärden. Ökande behov av kommunala välfärdstjänster
påverkar utvecklingen av den kommunala
konsumtionen, i form av nya verksamhetslokaler och
fler medarbetare.
Katrineholms kommuns delårsrapport 2017 visar
att nettodriftskostnaderna inom kommunens
verksamheter ökar mer än skatteintäkterna. Fler
invånare medför ökade skatteintäkter. Intäkter som
ger kommunen möjligheter att möta utvecklingen.
För att möta framtida behov av välfärd krävs att en
större andel av kommunens invånare kommer i
arbete, att kommunen är en attraktiv arbetsgivare
samt att kommunen upprätthåller en god ekonomi och
verksamhetsstyrning. Andra förutsättningar är att se
kommunens verksamheter som en helhet och använda
samtliga resurser där de bäst behövs, vilket förutsätter
en god långsiktig planering.
Regeringens prognos för den kommunala
konsumtionen är mot bakgrund av volymökningarna
blygsam. I Katrineholms kommun ökar antalet
invånare bland både äldre och unga. Förskolor, skolor
och flera vårdboenden byggs och planeras att byggas
under de kommande åren. Stora satsningar som
påverkar kommunens konsumtion och ekonomi med
möjligheter att utvecklas.
Regeringen aviserar samtidigt i budgetpropositionen
2018 att de generella statsbidragen ska höjas permanent från och med 2019 i syfte att minska behovet av
att höja kommunalskatten och skära ner i verksamheten. För 2019 beräknas anslaget för kommunerna
öka med 3,5 miljarder kronor och från 2020 med
7 miljarder kronor. Medlen kommer dels att fördelas
via det kommunalekonomiska utjämningsanslaget,
det vill säga kronor per invånare och med hänsyn
tagen till bland annat antalet asylsökande och nyanlända. För Katrineholms kommun innebär det cirka
34 miljoner kronor. Den slutliga fördelningen utgår
från befolkningsstatistik per den 1 november 2017.
Regeringen har i höstbudgeten 2018 avsatt medel för
riktade statsbidrag inom flera områden. Dessa anslag
är villkorade och betalas ut där kostnaderna uppstår.
För arbetet mot långtidsarbetslöshet via så kallade
extratjänster införs ett riktat statsbidrag om
425 miljoner kronor. Det är tänkt som ett stöd till
kommuner som satsar på att anställa personer som
står långt ifrån arbetsmarknaden. Staten betalar hela
lönen för dessa personer, för att möjliggöra att fler

får in en fot på arbetsmarknaden. Statsbidragets
storlek styrs av hur många extratjänster kommunen
har anställt per den sista december.
Ytterligare en miljard kronor riktas till skolområdet
2018, för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling.
Under 2019 riktas 3,5 miljarder och 2020 riktas
6 miljarder kronor till skolområdet. Vidare riktas
500 miljoner kronor som en jämlikhetspeng till
skolan 2018. Till kommuner med socioekonomiska
utmaningar aviseras ett bidrag om 500 miljoner
kronor. Vad gäller den sociala barn- och ungdomsvården tillskjuts 250 miljoner kronor för att förstärka
bemanningen.
För Katrineholms kommuns del rör det sig om totalt
26,8 miljoner kronor vad gäller olika typer av riktade
statsbidrag. Se bilaga 4 för vidare information.
Katrineholms kommun står inför stora utmaningar.
Det är positivt att kommunen växer. Samtidigt
innebär det investeringar i både verksamhet och
infrastruktur. Befolkningsstrukturen och nationella
kvalitetskrav på verksamheterna bidrar till
kommunens kostnadsutveckling och påverkar
möjligheter att finansiera utveckling inom vård,
skola och omsorg. Osäkerhet i prognoser och ökande
kostnader innebär tillsammans ett fortsatt behov
av att effektivisera verksamheterna.

Ekonomiska ramar
I den övergripande planen med budget fastställs
kommunens övergripande driftbudget 2018 med plan
för 2019-2020. I bilaga 1 förklaras de ändringar som
skett i nämndernas ramar. Utgångspunkten för
driftbudgeten är flerårsplanen 2018-2019 som
fastställdes av kommunfullmäktige i november 2016,
samt planeringsdirektivet för 2018 som fastställdes
av kommunstyrelsen i april 2017. Driftbudgeten har
uppdaterats med tekniska justeringar, nya skatteintäktsprognoser samt med justeringar under
majoritetsberedningen. Kommunens intäkter är
beräknade på 34 000 invånare för 2018, 34 250
invånare för 2019 och 34 500 invånare för 2020.
Den övergripande planen med budget innehåller
också kommunens investeringsbudget 2018-2020.
Investeringsbehoven i kommunen är fortsatt höga.
Demografi
Befolkningsutvecklingen är av avgörande betydelse
för bedömningen av framtida behov inom
kommunens olika verksamheter. Diagrammet visar
Statistiska centralbyråns (SCB) prognos avseende
befolkningens utveckling, uppdelad i sex ålderskategorier, under de närmaste tio åren. Prognosen

Övergripande plan med budget 2018-2020 Katrineholms kommun | 5

20
baseras på antaganden om antal födda och avlidna
samt in- och utflyttning.

lönesatsningen 2017 finns utfördelad i nämndernas
budgetramar 2018.

Antalet 75-84 åringar ökar kraftigt, med cirka 100
personer per år. Antalet 65-74 åringar håller sig på en
relativt konstant nivå. Den tidigare minskningen inom
gymnasiet har stannat av och antalet 16-18 åringar
ligger relativt konstant på drygt 1 200 ungdomar.
Antalet barn i både förskoleålder och i grundskoleålder kommer att öka under perioden.

Tidigare personalomkostnadspålägg om 50 procent
har reviderats ner. Det påverkar inte budgeten, utan
minskar enbart den totala omsättningen. Inför 2018 är
personalomkostnadspålägget 39,2 procent utifrån
SKL:s rekommendationer.

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 prognostiserade volymförändringar inom förskola, skola och äldreomsorg.
Som underlag används SCB:s befolkningsprognos
(mars 2017) för antal individer i respektive ålderskategori, med anpassningar utifrån kända
förhållanden.
Budget
2017

Prognos
2018

Effekt
2018 (tkr)

1 761

1 917

15 624

376

406

1 691

Grundskola 1-6

2 472

2 352

-8 215

Grundskola 7-9

1 238

1 218

-1 530

Totalt grundskola

4 086

3 977

-8 054

Gymnasieskola*

1 273

1 253

-2 121

Totalt skola

7 120

7 147

5 448

Ålder 65 -79

5 645

5 768

2 335

Ålder 80 -89

1 707

1 707

-11
-1 327

Förskola och skola
Förskola inkl. pedagogisk omsorg
Förskoleklass

Äldreomsorg

Ålder 90 Totalt äldreomsorg
TOTALT

409

404

7 760

7 879

997

14 880

15 026

6 446

* Beräknat antal elever som går på gymnasiet

Den gällande resursfördelningsmodellen mellan
kommunfullmäktige och bildningsnämnden bygger
på samma princip som används gentemot de fristående verksamheterna. Det totala bidraget per barn/
elev inom förskolan och grundskolan har delats upp i
en grunddel, ett tilläggsbidrag (som efter bedömning
av elevhälsan fördelas till barn i behov av särskilt
stöd) samt en del för modersmålsundervisning.
Gällande bidraget inom gymnasieskolan används ett
viktat snittpris mellan kommunens gymnasieprogram
och köpta platser.
Vid beräkning av resurser för äldreomsorgen används
underlag från kostnadsutjämningsmodellen.
Personal
För löneökningar avsätts medel motsvarande
2,5 procent per år för perioden 2018-2020. Den extra
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Kostnader för verksamhetslokaler
Lokalkostnaderna för de kommunala verksamheterna
baseras på de hyreskostnader som betalas till kommunens hyresvärdar. Den största delen av verksamhetslokalerna ägs av KFAB som debiterar kommunen
enligt självkostnadsprincipen. I hyreskostnaderna
ingår kostnader för drift, planerat underhåll samt
kostnader för genomförda investeringar (avskrivning
och ränta). För kostnadsökningar avseende lokaler
som inte ägs av KFAB/KIAB finns inga medel
avsatta i driftsbudgeten.
Hyreskompensation för 2017 och 2018 finns inkluderad i driftsbudgeten. För 2017 är hyresjusteringen
utfördelad på nämnderna men inte för 2018.
Övriga pris- och kostnadsökningar
Eventuella pris- och kostnadsökningar ska hanteras
inom ram av nämnderna genom effektiviseringar.
Finansiering
Finansieringen av kommunens verksamhet sker
främst genom skatteintäkter, statsbidrag, fastighetsavgift samt avgifter som brukare betalar för äldreomsorg, barnomsorg, med mera.
Kommunen lämnar borgen till sina bolag enligt
fastställda principer. Detta innebär att dotterbolagens
lånekostnader blir lägre än utan kommunal borgen.
Kommunfullmäktige beslutade att bolagen från och
med 2010 ska betala en borgensavgift om 0,3 procent
på det utestående borgensbeloppet. Vid beräkning
utifrån den borgen som kommunen har utställt i dagsläget, uppgår därmed den budgeterade intäkten till
cirka 5,2 miljoner kronor.
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Organisationsöversikt
Kommunkoncernen

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

Förkortningar
KS
BIN
BMN
KULN
STN
SOCN

Kommunstyrelsen
Bildningsnämnden
Bygg- och miljönämnden
Kulturnämnden
Service- och tekniknämnden
Socialnämnden

VIAN
VON
KFAB
KIAB
KVAAB
VSR
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Viadidaktnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Katrineholms Fastighets AB
Katrineholms Industrihus AB
Katrineholm Vatten och Avfall AB
Västra Sörmlands Räddningstjänst
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TILLVÄXT, JOBB & EGEN
FÖRSÖRJNING
ÖVERGRIPANDE MÅL







Befolkningstillväxt
Hög sysselsättning
Ökad egen försörjning
Växande och mångsidigt näringsliv
Landsbygdsutveckling

Förutsättningar och
verksamhetsförändringar
Utveckling i kommunen
Befolkningstillväxten i Katrineholm fortsätter, till
följd av både positiva födelsetal och inflyttningsöverskott. Under första halvåret 2017 ökade befolkningen
med 274 personer och vid halvårsskiftet hade
kommunen 33 996 invånare. Det innebär att målet att
befolkningen ska öka till 34 000 invånare under
mandatperioden kommer att nås och överträffas.
En förutsättning för fortsatt befolkningstillväxt och
utveckling är god tillgång på mark för bostadsbyggande och etableringar, och ett proaktivt arbete
för näringslivsutveckling.
Växande och mångsidigt näringsliv
Katrineholms kommuns aktiva arbete med att stötta
nya och redan etablerade företag har resulterat i ett
förbättrat och gott näringslivsklimat, som ska
förstärkas ytterligare. Under 2018 pågår också ett
arbete för att underlätta etableringen av Strålsäkerhetsmyndigheten.
Kommunen ska fortsätta att utveckla samarbetet med
Stockholm Business Alliance (SBA). Genom att vara
en aktiv part i samarbetet inom Stockholmsregionen,
som har brist på marktillgångar, kan ytterligare
fördelar dras av Katrineholms gynnsamma läge.
Samarbetet inom SBA fokuserar både på att attrahera
utländska investeringar till regionen och på att
förbättra servicen till företagen på hemmaplan.
Katrineholms Logistikcentrum (KLC) är en strategiskt viktig satsning för att skapa förutsättningar för
nyetableringar och nya arbetstillfällen. Utveckling av

tåglinjer och ytterligare företagsetableringar inom
KLC är fortsatt prioriterat och en viktig del i arbetet
för tillväxt.
KIAB ska fortsätta att utveckla bolagets fastighetsbestånd för att bidra till att skapa en attraktiv miljö
för företagandet i Katrineholm.
För att bidra till nya företag och fler arbetstillfällen
deltar Katrineholms kommun i projektet Tillväxtsamverkan Västra Sörmland som finansieras genom
projektmedel från europeiska regionala utvecklingsfonden. Satsningen pågår till och med maj 2019.
Ansvaret för besöks- och turismnäringsfrågor har
övergått till kommunstyrelsen från 1 oktober 2017.
Tillsammans med KFV Marknadsföring AB fortsätter
det aktiva och långsiktiga arbetet för en växande och
hållbar turism- och besöksnäring i kommunen.
Skolans arbete för att stimulera flickors och pojkars
kreativitet, företagsamhet och entreprenörskap
fortsätter, bland annat genom gymnasieskolornas
samarbete med Ung Företagsamhet. Katrineholms
kommun kommer också att arrangera den regionala
UF-mässan 2018 och 2019.
Bredband och landsbygdsutveckling
Under 2018 kommer utbyggnaden av fiberbaserat
bredband på landsbygden ta fart ordentligt. Tillgång
till bredband av hög kvalitet är idag en förutsättning
för företagande och sysselsättning, men också för att
förenkla vardagen för invånare och företag. Utifrån
målet att 95 procent av alla hushåll och företag ska ha
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möjlighet till fiberbaserat bredband senast 2020
investerar Katrineholms kommun 50 miljoner kronor
under fem år i bredbandsutbyggnad på landsbygden.
Under nästa år påbörjas också planeringen för de
återstående fem procent som inte har omfattats av
satsningen.
Under 2018 fortsätter också det landsbygdspolitiska
arbetet tillsammans med kransorterna Björkvik,
Valla/Sköldinge och Julita. Ett uppdrag ges också till
samhällsbyggnadsförvaltningen att inrätta servicepunkter på landsbygden.
Egen försörjning
Arbetslösheten i Katrineholm är högre än genomsnittet för riket och förväntas vara fortsatt hög under
2018, högkonjunkturen till trots. Arbetsgivare
efterfrågar personal med eftergymnasial utbildning
medan majoriteten av de arbetslösa i kommunen har
en låg utbildningsnivå och svag förankring på
arbetsmarknaden. För kommunen är det därför
fortsatt angeläget att genom olika insatser öka
förutsättningarna för att fler ska komma vidare till
arbete eller studier, och därmed till egen försörjning.
Det är viktigt att ungdomar ges goda förutsättningar
för inträde på arbetsmarknaden. Katrineholms
kommun avsätter totalt 2,5 miljoner kronor under
2018 för att alla ungdomar ska kunna få feriearbete
på sommarlovet efter år 1 i gymnasiet.
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För att få fler personer ut i arbete samverkar
Viadidakt med kommunernas olika förvaltningar och
externt med andra myndigheter, organisationer,
företag och föreningar. Kommunens förvaltningar
erbjuder extratjänster och språkpraktik till personer
som står långt ifrån arbetsmarknaden. Under 2018
fortsätter och utvecklas också satsningen på traineeprogrammet för kockar. Samtidigt undersöks möjligheten att starta fler traineeprogram. Projektmedel från
europeiska socialfonden (ESF) har också sökts för att
ge utrikesfödda med försörjningsstöd möjlighet till
praktikplatser inom matproduktion.
Inför 2017 gavs Viadidakt i uppdrag att starta en
försöksverksamhet för att utveckla sysselsättningsåtgärder riktade till försörjningsstödstagare som står
långt från arbetsmarknaden. Målet har varit att genom
aktiviteter som ger struktur i vardagen och ett socialt
sammanhang, öka förutsättningarna för deltagarna att
på sikt komma vidare till en egen försörjning.
Arbetssättet har varit framgångsrikt och kommer nu
föras in i ordinarie verksamhet.
Ett nytt uppdrag ges nu till viadidaktnämnden,
socialnämnden och samhällsbyggnadsförvaltningen
att gemensamt utveckla arbetsformer som säkerställer
ett tydligt arbetsmarknadsperspektiv i kommunens
arbete med försörjningsstödstagare. För den enskilde
är jobb och/eller studier nyckeln till egen försörjning.
För kommunen är en ökad övergång från försörjningsstöd till arbete och studier en förutsättning för
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att klara kostnadsutvecklingen. Redan från första
dagen ska ekonomiskt bistånd vara sammankopplat
med insatser som leder till egen försörjning.
Samarbetet med Arbetsförmedlingen och näringslivet
ska utvecklas för att fler ska få möjlighet att komma
ut i praktik och arbetsträning och vidare till jobb eller
studier.
Ett nytt studiestartsstöd trädde i kraft vid halvårsskiftet 2017. Genom studiestartsstödet har kommunen
fått ett nytt verktyg för att i samverkan med Arbetsförmedlingen rekrytera personer med kort utbildning
till studier för att stärka möjligheten att etablera sig
på arbetsmarknaden. Studiestartsstödet kan leda till
ett ökat tryck på kommunen att tillhandahålla utbildning. Samtidigt kan reformen bidra till att behovet av
ekonomiskt bistånd minskar.
Inom vård- och omsorgsförvaltningen ökar antalet
brukare med behov av sysselsättning, både inom
socialpsykiatrins verksamhet och inom daglig
verksamhet enligt LSS. Genom det pågående
projektet IPS (individual placement and support) ska
fler få möjlighet till arbete på privata företag och/eller
offentliga arbetsplatser. Från 2018 går IPS in i den
ordinarie verksamheten. Även socialförvaltningen ser
ökat behov av sysselsättning eller arbetsträning för
personer med social problematik, missbruk och
psykisk funktionsnedsättning.
Ny i Sverige och i kommunen
Inom sfi har antalet elever ökat kraftigt under det
senaste året, vilket inneburit stora utmaningar för
verksamheten. Åtgärder pågår för att öka förutsättningarna för att fler elever ska nå målen inom sfi.
Med stöd från ESF genomförs också ett försöksprojekt med suggestopedi som alternativ språkinlärningsmetod. Projektet pågår till och med 2019.
Inflödet av nya elever inom sfi bör kulminera under
planperioden mot bakgrund av att inskrivningen i
Arbetsförmedlingens etableringsprocess, åtminstone
nationellt, börjat avta under 2017. De senaste årens
ökning av antalet sfi-elever innebär dock att det blir
fler elever inom grundläggande och gymnasial
vuxenutbildning eftersom många fortsätter att studera
efter avslutad sfi.

riktade statsbidrag för upprättande av en sådan
överenskommelse.
För att skapa en metod för hur nyanlända kulturarbetare kan etablera sig inom den kreativa arbetsmarknaden i Sverige deltar Katrineholms kommun i
ett samverkansprojekt med finansiering från ESF som
pågår till maj 2019.

RESULTATMÅL












Invånarantalet ska öka till minst 34 000 personer
vid mandatperiodens slut
KS
Ytterligare förbättrat företagsklimat
KS, BMN, VON, KIAB
Ökad branschbredd i det lokala näringslivet
KS
Växande handel och besöksnäring
KS, KULN, STN
Fler nystartade företag
KS
Fler ungdomar ska starta UF-företag
KS, BIN
Andelen deltagare i kommunens
arbetsmarknadsverksamhet som börjar arbeta
eller studera efter avslutad insats ska öka
VIAN
Andelen studerande som klarar målen i
utbildning i svenska för invandrare ska öka
VIAN
Andelen kvinnor och män med ekonomiskt
bistånd som övergår till egen försörjning ska öka
SOCN, VIAN
Tillgången till fiberbaserat bredband ska öka
KS

Ansvaret för etableringen flyttas 2018 från Arbetsförmedlingen till Försäkringskassan. Enligt Arbetsförmedlingen i Katrineholm är det 70 procent som
avslutar etableringen utan arbete eller studier av dem
som varit inskrivna. Delegationen för unga till arbete
(DUA) har getts i uppdrag att också främja lokala
överenskommelser för nyanlända vuxnas etablering
på arbetsmarknaden. Viadidakt har ansökt om särskilt
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ATTRAKTIVA BOENDE- OCH
LIVSMILJÖER
ÖVERGRIPANDE MÅL







Ökat bostadsbyggande
Attraktiv stadsmiljö
Levande landsbygd
Säker och funktionell infrastruktur
och kollektivtrafik

Förutsättningar och
verksamhetsförändringar
Ökat bostadsbyggande
Katrineholm är en attraktiv kommun att bosätta
sig i och det finns en stor efterfrågan på bostäder.
Kommunens bostadsbolag KFAB bygger nya
lägenheter och det finns också ett stort intresse från
olika privata byggföretag för att bygga bostäder i
Katrineholm. För att skapa goda förutsättningar för
fortsatt tillväxt ges samhällsbyggnadsförvaltningen
i uppdrag att utöka kommunens markreserv för
kommande exploateringar.
Under 2018 ska en rad nya detaljplaner tas fram.
Planerna gäller bland annat utveckling av en helt ny
stadsdel på Norr med cirka 350 nya bostäder, 140 nya
bostäder vid Duvestrand, omkring 100 nya bostäder i
kvarteret Abborren när brandstationen flyttat samt ett
gestaltningsförslag för kvarteren runt Kvarnen i de
centrala delarna av Katrineholm.
Fler detaljplaner, utökad exploateringsverksamhet
och hög aktivitet inom byggsektorn innebär ökade
krav på kommunens organisation. Inför 2018 ges
samhällsbyggnadsförvaltningen en resursförstärkning
på 1 miljon kronor för arbete med detaljplaner och
bygglov. För att effektivisera arbetet och öka servicen
ska samhällsbyggnadsförvaltningen också utveckla
plan- och bygglovshanteringen genom digitalisering
och e-tjänster.
KFAB fortsätter att genomföra och planera för
framtida nybyggnationer. I kvarteret Hästen, som står
klart i slutet av 2018, uppför KFAB totalt 140 nya
bostäder. Våren 2018 kommer också byggnation av
ytterligare lägenheter i kvarteret Pantern att starta.
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KFAB:s målsättning är att över tid hantera underhållsbehovet inom miljonprogrammet. Omkring en
tredjedel av fastighetsbeståndet har hittills berörts av
insatserna. Närmast planeras en renovering av kvarteret Sågen. Arbetet sker i samråd med Hyresgästföreningen och med möjlighet för de boende att påverka
omfattningen av renoveringen av sina lägenheter.
Den stora efterfrågan på bostäder gör att det kan vara
svårt att komma in på bostadsmarknaden. KFAB
tillhandahåller för närvarande ca 40 lägenheter i syfte
att bereda utsatta grupper i samhället ett boende.
Det finns dock behov av fler bostäder för individer
och familjer i utsatta situationer. Bostadssituationen
bidrar till utanförskap och medför kostnader för
kommunen för tillfälliga boendelösningar.
Attraktiv stadsmiljö och levande landsbygd
Enligt översiktsplanen för Katrineholms kommun
ska en betydande del av stadens fortsatta tillväxt ske
i de norra delarna av staden, med totalt cirka 500 nya
bostäder. Samhällsbyggnadsförvaltningen ges nu ett
uppdrag att ta fram en så kallad masterplan för norra
stadsdelen. Ambitionen är att ta ett helhetsgrepp
kring utvecklingen av stadsmiljö, bostadsbyggande,
förskolor och skolor, omsorg, kultur- och fritidsliv,
gång- och cykelvägar, belysning, parkeringshus,
brandstation samt övrig infrastruktur.
Sveaparken anlades i slutet på 1970-talet och är
stadens mest frekventerade park. Med start under
2018 ska parken ges en total uppfräschning. Genom
nya aktiviteter med inriktning på upplevelser ska
Sveaparken bli en magnet som lockar besökare från
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när och fjärran. Omvandlingen av lekplatsen i
Sveaparken är samtidigt första steget i att successivt
utveckla Katrineholms lekplatser utifrån olika
inspirerande teman. Barn och unga ska involveras i
planeringen. Offentlig konst är också en viktig del i
utformningen av lekplatserna.

I Djulögruppen samverkar kommunen, företagare
och föreningar utifrån en gemensam vision för Djulöområdets utveckling. Kommunen avsätter årligen
investeringsmedel för att göra området mer attraktivt
och tillgängligt med utgångspunkt från gruppens
förslag.

Under 2018 fortsätter omvandlingen av den gamla
genomfarten till ett nytt stråk genom Katrineholm.
Genom denna satsning, som till stor del finansieras
genom statsbidrag, skapas helt nya förutsättningar
för attraktiva boende- och livsmiljöer i Katrineholms
centrala delar.

En viktigt förutsättning för en levande landsbygd är
tillgång till kommersiell service. Den lokala butiken
är ett viktigt nav, både socialt och för tillgång till
service och information. Katrineholms kommun
satsar därför på att inrätta servicepunkter på landsbygden. Under 2018 görs också flera satsningar för
att öka och förbättra möjligheterna till fysik aktivitet
i kommunens kransorter.

Satsningarna på ljus i staden och förbättrad belysning
av parker, gator, gång- och cykelvägar fortsätter för
att skapa ökad trygghet och trivsel. Under 2018
avsätts totalt 1,7 miljoner kronor i investeringsmedel
för ljus i staden och förbättrad belysning.
Nya riktlinjer har tagits fram för kommunens arbete
med offentlig gestaltning. Katrineholms invånare ska
kunna uppleva och möta konst i sin vardag och
konsten ska vara en självklar del i utformandet av
stadens offentliga rum. Genom årliga investeringar
har Katrineholms kommun under en lång rad av år
aktivt prioriterat att göra staden mer attraktiv genom
konstnärlig utsmyckning. Under 2018 kommer de nya
rondellerna vid Talltullen att utsmyckas med verket
Det lilla är det stora av Niklas Mulari.

Ett friluftsliv som ger möjlighet till rekreation,
motion och upplevelser är en viktig del av såväl
stadens som landsbygdens attraktivitet. En strategisk
plan för friluftsliv ska tas fram. En särskild satsning
ska göras för att utveckla Forssjö friluftsområde.
Vattentäkten i Forssjö ska skyddas genom att göra en
långsiktig plan för skogsskötsel och samtidigt skapa
ett attraktivt friluftsområde. Under en tvåårsperiod
avsätts totalt 1 miljon kronor i investeringsmedel.
Säker och funktionell infrastruktur och
kollektivtrafik
Översiktsplanen ligger till grund för prioriteringar av
infrastrukturinvesteringar under planperioden.
Satsningar på tillgänglighet och trygghet får stort
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utrymme men även miljö- och gestaltningsåtgärder
är prioriterade. Större investeringsprojekt under 2018
är fortsatt ombyggnation av det nya stråket genom
Katrineholm, en ny cirkulationsplats i korsningen
Kungsgatan/Fredsgatan samt anpassning av delar av
Drottninggatan till gångfartsområde. Satsningen på
asfaltering och beläggningsarbeten fortsätter också.
Under 2018 avsätts 7 miljoner kronor i investeringsmedel för beläggningsytor.
För att öka tillgängligheten i centrum planeras ett nytt
system för information om lediga parkeringsplatser.
Det nya parkeringshuset som ska byggas på Norr vid
Katrineholm Central kommer att förbättra och
underlätta för pendlare men också bidra till att fler
parkeringsplatser frigörs för besökare som kommer
till centrum för handel och upplevelser.
Kommunens aktiva arbete för att förbättra möjligheterna till tågpendling fortsätter under 2018. Som ett
led i detta har beslut fattats om medlemskap i Västra
stambanegruppen, ett kommunalt samarbete för att
hävda och utveckla västra stambanans nationella
betydelse för både person- och godstrafiken.
Det regionala utvecklingssamarbetet kommer att
intensifieras under de kommande åren och det krävs
en aktiv medverkan från Katrineholms kommun.
Tillsammans med landstinget ska kommunerna
i Sörmland införskaffa egna fordon för regional
tågtrafik med en planerad trafikstart 2018-2019.
Det är också viktigt att kommunen bevakar vad som
sker i den statliga planeringsprocessen gällande vägsystemet. Beslut om nya regionala och nationella
infrastrukturplaner kommer att tas av regeringen
under våren 2018.
Sommarlovet 2018 kommer kommunens skolelever
kunna resa avgiftsfritt med kollektivtrafiken genom
ett statsbidrag som regeringen aviserat. Katrineholms
kommun prioriterar att samtidigt göra en satsning för
att också alla invånare 65 år eller äldre ska få avgiftsfria bussresor under sommaren.
Ökat antal färdtjänstresor och ett nytt färdtjänstavtal har medfört ökade kostnader för kommunen.
Samtidigt har antalet klagomål på färdtjänsten
minskat. Höstterminen 2018 kommer en ny upphandling gällande skolskjuts att träda i kraft som också
kan innebära förändrade kostnader för kommunen.
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RESULTATMÅL






Ökat bostadsbyggande
KS, BMN, VON, KFAB
Andelen nöjda hyresgäster hos KFAB ska öka
KFAB
Till- och frångängligheten i kommunala lokaler
ska öka
KS, BIN, BMN, STN, VIAN, VON, KFAB
Fortsatt bra kommunikationer
KS, VON
Förbättrad standard på gator, vägar, gång- och
cykelvägar
KS, STN
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UTBILDNING

ÖVERGRIPANDE MÅL

 Fler flickor och pojkar ska klara
målen i grundskolan och
gymnasieskolan och nå höga
resultat
 Trygga barn och ungdomar som
mår bra
 Höjd utbildningsnivå

Förutsättningar och
verksamhetsförändringar
Utbyggnad av förskolan och skolan
Den fortsatta befolkningstillväxten och målet om
40 000 invånare år 2030 innebär en stor ökning av
antalet barn i kommunens förskolor och skolor.
Kommunen står inför historiskt stora investeringar
för att möta behoven, investeringar som också skapar
nya förbättrade förutsättningar för verksamheterna
genom moderna och attraktiva lärmiljöer.
Inom förskolan pågår en kraftig utbyggnad.
Sedan årsskiftet 2013/14 har sammanlagt arton
nya förskoleavdelningar öppnats. Under 2018 ska
ytterligare cirka 200 nya förskoleplatser öppnas.
De nya platserna skapas vid förskolorna
Bäverhyddan/Junibacken, Karossen och Örnen.
För att inte tappa fart i den fortsatta utbyggnaden av
förskolan 2019 och framåt ges ett särskilt uppdrag till
samhällsbyggnadsförvaltningen att i samråd med
bildningsförvaltningen lokalisera var ytterligare
förskoleplatser ska skapas utifrån den långsiktiga
planen för utbyggnad av förskolan. Detta behöver
klargöras så snart som möjligt så att arbete med
detaljplaneändringar och projektering kan starta.
Under 2018 inleds arbetet med en omfattande
utbyggnad av Sandbäcksskolan. Beslut har också
fattats om att bygga en helt ny 7-9-skola i centrum
med plats för 900 elever och en ny F-6 skola på Norr
med plats för 630 elever. De nya skolorna ska vara
inflyttningsklara 2020 och ett intensivt planeringsarbete pågår.

Tidigare lokalutredningar har föreslagit en samlad
gymnasieskola i Katrineholms kommun. För att
kunna ta nästa steg, att flytta Lindengymnasiet, skulle
lokalerna på Duveholmsgymnasiet behöva utökas.
Bildningsnämnden ges nu i uppdrag att utreda föroch nackdelar med en samlad gymnasieskola.
Fler flickor och pojkar ska nå målen i skolan
Sedan flera år pågår ett intensivt arbete för att höja
betygsresultaten i Katrineholms skolor. Resultaten för
Katrineholms elever är lägre än genomsnittet i riket.
Både i Katrineholm och på nationell nivå är det
tydligt att elevernas socioekonomiska bakgrund i hög
grad påverkar resultaten. Det är en utmaning att höja
resultaten på en ort som i stora delar saknar utbildningstraditioner och som också har tagit emot många
nya invånare med kort utbildningsbakgrund. Skolans
kompensatoriska uppgift blir extra viktig när många
föräldrar har begränsade förutsättningar när det gäller
att kunna ge barnen stöd i att lyckas med studierna.
Ett intensifierat arbete med att lyfta Katrineholms
förskolor och skolor och se till att resultaten och
trygghet och trivsel förbättras har startats under 2017
och fortsätter under kommande år. Med utgångspunkt
från skolplanen görs satningar särskilt inom följande
områden: individen i fokus, språk och matematik,
likvärdig utbildning samt demokrati och värdegrund.
Det systematiska kvalitetsarbetet fokuserar på
kunskapsutveckling i ett 1-19-årsperspektiv samt
normer och värden.
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Katrineholms kommuns satsning Vår digitala resa
har bland annat inneburit att samliga elever och
pedagoger nu har tillgång till personliga digitala
verktyg. Under 2018 fortsätter implementeringen av
digitala verktyg i förskola, förskoleklass och fritidshem. Även den pågående utbyggnaden av WiFi på
skolor och förskolor fortsätter. Från 1 juli 2018 får
skolan ett tydligare uppdrag att stärka elevernas
digitala kompetens. Digital kompetens tydliggörs i
läroplaner, kursplaner och ämnesplaner och programmering förs in som en del i kursplanerna för
matematik och teknik.
Fortsatta insatser för att säkra kompetensförsörjningen i förskola och skola har hög prioritet 2018.
På senare år har problematiken kring kompetensförsörjning ökat i skolan, främst för mindre skolor
på landsbygden. Även när det gäller vissa ämneslärartjänster är det svårt att rekrytera behörig
personal. Bildningsförvaltningen fortsätter att satsa
på kompetensutveckling inom bristområden genom
att förstärka det statliga lärarlyftet med möjligheten
att studera med till viss del bibehållen lön. Under
2018 ska också vikarieförmedlingen ses över och
utvecklas.
Sedan några år har Katrineholms kommun tagit del
av de statliga satsningarna lågstadielyftet och
fritidshemslyftet. Satsningarnas syfte är höja
kvaliteten och att ge pedagogerna mer tid med varje
barn. I Katrineholm har satsningarna möjliggjort ett
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tillskott på cirka 30 årsarbetare läsåret 2017/18.
Bidraget beslutas årligen och kommunen vet i dagsläget inte om bidraget kommer att vara tillgängligt
läsåret 2018/19. Ettåriga bidragsbeslut skapar
osäkerhet i verksamheten.
Sommarskolan på Perrongen för elever i årskurs 6-8
som inte klarat målen ska fortsätta utifrån det framgångsrika konceptet med estetiska lärprocesser.
Sommarskolan är ett samarbete mellan bildningsförvaltningen och kulturförvaltningen. Förvaltningarnas samarbete kring förskolan ska också fördjupas.
Under 2018 deltar flera av kommunens skolor i den
statliga satsningen läslyftet. Arbetet sker i samverkan
med skolbiblioteken. Barn i Katrineholm kommer ha
fortsatt tillgång till Bibblix (en boktipsapp för barn)
under 2018. Bibblix bidrar till måluppfyllelse för
samtliga läsfrämjande resultatmål.
Trygga barn och ungdomar som mår bra
En familjecentral där öppen förskola, socialtjänst,
mödravård och barnavårdscentral samverkar ska
startas i samverkan med landstinget. Familjecentralen
kommer att finnas i de lokaler som Nävertorps vårdcentral använder idag. Målet är att familjecentralen
ska öppna senast i januari 2019. Familjecentralen är
en viktig satsning för att stärka det förebyggande
arbetet för barn och unga i Katrineholm, och innebär
bland annat att kommunen kommer bygga upp en helt
ny verksamhet med öppen förskola.
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För att öka förutsättningarna för bättre studieresultat
och hälsa fortsätter kommunens satsning på måltiderna i förskola och skola. Arbetet, som sker i samverkan mellan service- och teknikförvaltningen och
bildningsförvaltningen handlar bland annat om att utveckla måltidspedagogiken på kommunens förskolor.
Det pågår flera insatser i kommunen för att stärka
skolgången för barn och unga som av olika anledningar riskerar utanförskap. Genom SkolFam sker ett
systematiskt arbete för att familjehemsplacerade barn
och ungdomar ska klara skolan. En utvärdering av
SamTid, som syftar till att stärka skolgången för
elever med omfattande ogiltig frånvaro, visar att flera
elever har anmälts till SamTid för sent, i åk 9.
Metoder behöver utvecklas för att fånga upp eleverna
tidigare. För att öka andelen elever som slutar gymnasiet med fullständiga betyg deltar kommunen också i
ESF-projektet #jagmed under 2015-2018.
Antalet elever som placerats på HVB har ökat.
Under 2018 behöver samarbetet mellan bildningsförvaltningen och socialförvaltningen utvecklas för
att skapa kostnadseffektiva hemmaplanslösningar för
barn och unga som riskerar att placeras på HVB.
Höjd utbildningsnivå
Behovet av och efterfrågan på utbildning för vuxna
ökar. Den kommunala vuxenutbildningen inom
Viadidakt möter utmaningar både genom ökande
verksamhetsvolymer och snabba förändringar i det
statliga regelverket. Samtidigt skapar reformerna nya
möjligheter. Vuxenutbildning är angeläget för att höja
utbildningsnivån i kommunen, stärka den enskildes
möjligheter och bidra till att förbättra matchningen på
den lokala arbetsmarknaden.
Ett led i den statliga satsningen Kunskapslyftet är
att skapa fler utbildningsplatser, bland annat inom
yrkesvux som ger möjlighet att läsa in en gymnasial
yrkesutbildning. För att få statsbidrag för yrkesvuxutbildningar ställs krav på kommunal medfinansiering och samverkan mellan minst tre kommuner
kring planering och genomförande av utbildningen.
Katrineholms kommun avsätter därför 2 miljoner
kronor för yrkesvux från välfärdsfonden 2018.
Viadidakts målsättning är att under 2018 genomföra
yrkesvux i en omfattning motsvarande 110 årsstudieplatser.

En prioriterad uppgift för Viadidakt är också att
fortsätta förbättra förutsättningarna för högre studier
från hemorten. Inför 2018 samarbetar Viadidakt med
utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan i flera
ansökningar gällande start av yrkeshögskoleutbildning. Viadidakt fortsätter också utveckla samverkan
med universitet och högskolor i syfte att kunna
erbjuda fler utbildningsplatser i Katrineholm.
Digital delaktighet
Den digitala delaktigheten är en framtidsfråga där
Katrineholm har tagit ett långsiktigt helhetsgrepp för
att utveckla kommunens digitala service och för att
öka den digitala delaktigheten genom att erbjuda
olika aktiviter som ska locka så många som möjligt
att bekanta sig med den digitala världen. Arbetet
fortsätter under 2018.

RESULTATMÅL









Förskolan ska byggas ut efter behov
BIN
Trygg och utvecklande förskoleverksamhet
BIN
Alla elever ska tidigt klara kunskapsmålen i
skolan
BIN, KULN
Fler elever ska klara målen i grundskolan och nå
höga resultat
BIN, KULN
Fler elever ska klara målen i gymnasieskolan och
nå höga resultat
BIN
Andelen elever som mår bra och trivs i skolan
ska öka
BIN, STN
Höjd utbildningsnivå i kommunen
BIN, KULN, VIAN, VON
Den digitala delaktigheten ska öka i alla åldrar
KS, BIN, KULN, VIAN, VON

Vidare har det från 2017 införts en ändring i skollagen som ger en utökad rätt för vuxna att delta i
vuxenutbildning på gymnasial nivå. Det innebär att
alla har rätt att komplettera sina studier för att uppnå
såväl grundläggande som särskild behörighet till
högskola och yrkeshögskola.
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OMSORG & TRYGGHET

ÖVERGRIPANDE MÅL

 Social omsorg som utgår från
individens behov och
självbestämmande för ökad
trygghet och livskvalitet
 Katrineholm ska vara en trygg och
säker kommun att leva och verka i

Förutsättningar och
verksamhetsförändringar
Utbyggnad av omsorgen för äldre och
personer med funktionsnedsättning
Befolkningsprognoserna visar att Katineholms
kommun, liksom Sverige som helhet, kommer få
allt fler äldre invånare under kommande år. Stora
investeringar står för dörren när äldreomsorgen
behöver byggas ut. I Katrineholms kommun har
beslut fattats om att bygga ett nytt särskilt boende för
äldre med 96 platser.

Utveckling av omsorgen för äldre och
personer med funktionsnedsättning
I och med att antalet äldre ökar får vård- och
omsorgsnämnden en ramförstärkning om 1 miljon
kronor 2018 genom kommunens resursfördelningsmodell. Därutöver ges vårds- och omsorgsnämnden
en ramförstärkning på 10,6 miljoner kronor för drift
av den nya gruppbostaden och den nya servicebostaden i kvarteret Hästen, samt 8,7 miljoner kronor
för att höja ersättningsnivån inom hemtjänst.

Även inom verksamheten för personer med
funktionsnedsättningar finns behov av fler boendeplatser. En ny gruppbostad med sex platser och en
servicebostad med minst tio platser byggs i kvarteret
Hästen med inflyttning under 2018. Också på längre
sikt finns det behov av fler LSS-bostäder. Vård- och
omsorgsnämnden ges därför i uppdrag att ta fram en
plan för byggnation av ytterligare en gruppbostad.

Åtgärder behöver vidtas för att stärka ekonomi- och
verksamhetsstyrningen inom vård- och omsorgsförvaltningen. För att detta ska kunna göras på ett bra
sätt avsätts även 10 miljoner kronor från kommunens
välfärdsfond till vård- och omsorgsnämnden under
2018 för tidsbegränsade åtgärder.

Antalet personer som behöver omfattande stöd enligt
LSS har ökat. Det handlar till exempel om barn och
ungdomar som behöver bo och gå i skola på annan
ort, omfattande insatser genom personligt utformat
stöd eller personlig assistans.
Skogsbrynet, som är ett boende för personer med
psykiska funktionsnedsättningar, har lokaler som
behöver åtgärdas. Under 2018 avsätts därför medel
för att bygga om Furulidens tidigare kök till bostäder
som ersättning för Skogsbrynet. Därefter är planen att
Skogsbrynet ska byggas om under 2019.
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Flera utredningar pågår på nationell nivå som kan
komma att påverka kraven på kommunen framöver.
Socialtjänstlagen ska moderniseras och ses över i sin
helhet; översynen kommer att redovisas under 2018.
Ett förslag till nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen 2019-2034 har också presenterats.
Vidare har Socialstyrelsen tagit fram förslag till en
nationell demensstrategi som kan medföra högre krav
på omsorgen för personer med demenssjukdom.
Betalningsansvarslagen (2003:193) ändras från
1 januari 2018. Lagen reglerar när och hur mycket
kommunerna ska betala till landstingen för utskrivningsklara patienter som ligger kvar på sjukhus.
Förslaget innebär bland annat att antalet så kallade
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fristdagar utan betalningsansvar för kommunen
minskar och att planering för att skriva ut patienter
ska börja tidigare. Inom psykiatriområdet kan
ställtiden förkortas från trettio till tre dagar.
För att möta förändringen utvecklar vård- och
omsorgsförvaltningen nya arbetssätt.
Under kommande år är införande av mer välfärdsteknik aktuellt inom vård- och omsorgsnämndens
verksamheter för att bidra till trygghet, oberoende,
social aktivitet, delaktighet, självständighet och
självbestämmande. Ny teknik kan till exempel ge
förutsättningar för brukarna att inte bli störda under
natten och främja deras integritet och självständighet.
Under 2018 fortsätter också utbyggnaden av trådlöst
nätverk, WiFi, på kommunens olika boenden.
Syftet är att de boende ska kunna använda nätet för
att utföra ärenden av olika slag, ta del av samhällsinformation och hålla kontakt med anhöriga. Målet
är även att vårdpersonalen ska kunna vara mer mobila
med sina arbetsverktyg.
Vård- och omsorgsförvaltningen fortsätter också
arbeta aktivt med systematiskt kvalitetsledningssystem för att utveckla verksamhetens arbetsätt och
kvalitet. För att upptäcka risker för fall, vårdskador
och undernäring ska fler riskanalyser göras i det
nationella registret Senior alert.
Samarbetet med biblioteket kring ”Boken kommer”
måste utvecklas. Det gäller både pappersböcker,

fysiska talböcker och talböcker som tillgängliggörs
via digitala kanaler.
Mat är liv och lust är samlingsnamnet för samarbetet
mellan vård- och omsorgsförvaltningen och serviceoch teknikförvaltningen för att utveckla måltiderna
inom äldreomsorgen. En del är införandet av sociala
måltider på särskilda boenden som innebär att
personal äter tillsammans med de äldre. En annan del
är olika evenemang på särskilda boenden, bland annat
pubkvällar och utematlagning. För att minska nattfastan ska arbetet fortsätta för att sprida måltiderna
över dagen för äldre som bor på särskilt boende.
Inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning ska arbetet med Sapere återinföras. Sapere
handlar om att uppleva mat med alla sinnen och att
träna sinnena.
Utveckling av socialnämndens verksamheter
Samarbetet mellan vård- och omsorgsförvaltningen
och socialförvaltningen kring frågor om samsjuklighet (missbruk/psykisk ohälsa och missbruk/somatiska
behov) fortsätter. Genom att inrätta utredningsboende
och mobilt utredningsteam kan behoven för individer
med samsjuklighet tillgodoses i hemkommunen,
utifrån en skälig levnadsnivå samt ökad rättsäkerhet.
För att kunna möta föräldrars behov av stöd på ett
effektivt sätt kommer socialförvaltningen fortsätta att
anpassa arbetsmetoderna under 2018.
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Socialnämndens placeringar och omplaceringar av
ensamkommande barn och unga ska verkställas inom
kommunens gränser men bristen på bostäder
försvårar arbetet. Den psykiska hälsan för ensamkommande barn och unga påverkas negativt av
ovisshet om familjeåterförening och uppehållstillstånd. Till de viktigaste skyddsfaktorerna för att
förebygga psykisk ohälsa hör ett stabilt boende,
socialt nätverk och utbildning.
En statlig utredning har i uppdrag att föreslå åtgärder
för att skapa ett sammanhållet system för mottande
och bosättning av asylsökande och nyanlända.
Utredningens förslag ska presenteras under 2018.
Trygg och säker kommun
Inför 2018 ges samtliga nämnder i uppdrag att inom
ramen för sina verksamhetsområden verka för ökad
säkerhet och trygghet. Åtgärderna ska omfatta hela
kommunen och vara inriktade mot att öka säkerhet
och trygghet för såväl medarbetare och dem som tar
del av kommunens verksamheter som för invånare i
allmänhet.
Kommunledningsförvaltningen driver och utvecklar
arbetet i det brotts- och skadeförebyggande rådet i
samverkan med polis, räddningstjänst, samtliga
förvaltningar samt KFAB. Genom samverkansavtalet
arbetar kommunen och polisen tillsammans med både
förebyggande och direkta åtgärder för att höja
tryggheten i kommunen. Inför 2018 ges kommunledningsförvaltningen också i uppdrag att ha beredskap för att tillsätta trygghets-/ordningsvakter.
Under 2018 ska även kommunikationen kring arbetet
med trygghet och säkerhet utökas.
Trygghetsvandringar ska fortsätta att genomföras
i samarbete mellan kommunen, KFAB, polisen,
räddningstjänsten, näringslivet och hyresgäster.
I samband med trygghetsvandringarna förebyggs,
upptäcks och åtgärdas många punkter som bidrar till
ökad trygghet och säkerhet.
En översyn och en förstärkning av säkerheten vid
Katrineholms högstadie- och gymnasieskolor har
gjorts. Ytterligare åtgärder kommer att vidtas för
ökad säkerhet och trygghet. Under 2018 görs bland
annat en satsning på att bygga om duschar och
omklädningsrum i Järvenhallen.
Katrineholms och Vingåkers kommuner har fattat
beslut om att bygga en ny brandstation i anslutning
till räddningstjänstens övningsfält. Den nya
brandsstationen beräknas stå klar i slutet av 2018.
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RESULTATMÅL











Omsorgen för äldre och funktionsnedsatta ska
byggas ut efter behov
VON
Ökad trygghet för hemtjänstens brukare
VON
Fortsatt utveckling av service och omvårdnad för
hemtjänstens brukare
VON
Fortsatt utveckling av vård och omsorg för äldre i
särskilt boende
VON
Minskad risk för undernäring för äldreomsorgens
brukare
STN, VON
Fortsatt utveckling av vård och omsorg för
personer med funktionsnedsättning
VON
Barn och ungdomar i behov av stöd från
socialnämnden ska i ökad utsträckning upptäckas
tidigt och få insatser där barnets behov sätts i
centrum
BIN, KULN, SOCN
Fortsatt utveckling av socialnämndens insatser
utifrån den enskildes behov
SOCN
Ökad trygghet och säkerhet för kommunens
invånare
Samtliga nämnder, KFAB, VSR
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KULTUR, IDROTT & FRITID

ÖVERGRIPANDE MÅL

 Ett rikt kultur- och fritidsliv som
alla invånare kan ta del av
 Goda förutsättningar för spontan
och organiserad idrott
 Stark samverkan med
föreningslivet
 God folkhälsa

Förutsättningar och
verksamhetsförändringar
Ett rikt kultur- och fritidsliv som alla kan ta
del av
Ett rikt kultur-, idrotts- och fritidsliv har stor
betydelse för att Katrineholms kommun upplevs
som attraktivt av boende, besökare och inflyttare.
Varje år arrangerar kommunen många olika evenemang och aktiviteter tillsammans med föreningslivet
och KFV Marknadsföring AB.
Lokstallsområdet ska utvecklas ytterligare.
Sommaren 2018 färdigställs en så kallad Black Box
för teater i delar av Lokstallet. Genom denna satsning
får Katrineholms teaterliv en efterlängtad ny scen.
Under 2018 görs också en satsning på utemiljön vid
Lokstallet, där en streetbasketplan kommer att
anläggas.
För att utveckla kultur- och fritidslivet för barn och
unga sker en omfattande förvaltningsövergripande
samverkan. Under 2018 kommer konceptet Lyckliga
gatorna med kostnadsfria aktiviteter för barn och
unga samt gatufester i olika bostadsområden att
vidareutvecklas i samverkan med föreningsliv och
andra aktörer. Målet är en trygg och meningsfull
fritid för barn och unga samt ökad trygghet,
gemenskap och engagemang i bostadsområdena.
Kulturnämndens ungdomsverksamheter ges en
resursförstärkning om totalt 0,6 miljoner kronor
under 2018 genom integrationsfonden. För att uppnå
målet om ett brett kulturliv för alla ses verksamhetens
inriktning och lokalisering över under 2017 utifrån

ambitionen att utveckla både kulturinriktningen och
bara-vara-verksamheten. Fokus under 2018 är ungas
psykiska hälsa. Perrongens satsningar på MOGAI (ett
HBTQ-café) och verksamhet för andra minoritetsgrupper är en del av kommunens folkhälsoarbete.
Genom Kulturskolan och KomTek får flickor och
pojkar meningsfull fritidssysselsättning och möjlighet
att utveckla konstnärliga färdigheter och teknikintresse. Verksamheterna bidrar också till ökad
måluppfyllelse i skolan.
Arbete pågår för att införa MerÖppet bibliotek, med
möjlighet för besökare att komma in och använda sig
av stora delar av Kulturhuset Ängelns lokaler och
bibliotekets utbud även på tider då det inte finns
någon bemanning. Arbetet med att modifiera service,
tjänster och lokaler fortsätter under 2018. Migrering
till KOHA, ett nytt biblioteksdatasystem med öppen
källkod, genomförs under första kvartalet 2018.
Syftet är att få ökade möjligheter att påverka
utveckling av systemet, säkerställa långsiktighet samt
minska driftkostnaderna.
Inom äldreomsorgen ska fler aktiviteter ordnas under
helgerna på särskilda boenden. De individuella
aktiviteterna ska också utvecklas. Samarbetet kring
kultur- och fritidsverksamheter ska utvecklas mellan
olika verksamhetsområden inom vård- och omsorgsförvaltningen.
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Goda förutsättningar för idrott
Katrineholm fick sin första, och hittills enda, konstgräsplan 2008. Satsningen var lyckad och redan från
start har föreningarnas efterfrågan på träningstider
varit större än tillgången. Det hårda trycket har också
orsakat ett betydande slitage på planen. Nu avsätter
kommunen 7 miljoner kronor för att anlägga
ytterligare en konstgräsplan i Värmbol. Samtidigt
avsätts 2,5 miljoner kronor för att byta ut konstgräset
på Backavallen.
Utvecklingen av Sportcentrum bedrivs i enlighet med
det visionsprogram som tagits fram tillsammans med
Framtidsgruppen, där Katrineholms Idrottsallians,
Sörmlandsidrotten och politiker ingår. I arbetet har
föreningarna redovisat sina framtida utmaningar och
största behov. Inom- och utomhusytor kommer att
rustas upp och även ge plats för nya idrotter. Under
2018 ska en hinderbana anläggas. Sportcentrum ska
vara jämställd mötesplats där alla känner sig
välkomna och trygga. En del i detta är fortsatt arbete
utifrån HBTQ-certifieringen samt satsningar på nya
och fler idrotter. Det innebär att verksamheten kan nå
fler flickor, pojkar, kvinnor och män med olika
bakgrund och förutsättningar.
Tennis-, gymnastik och boulehallen ska genomgå en
omfattande renovering för att bli en modern och
funktionell arena. Under 2018 avsätts 4,5 miljoner
kronor i investeringsmedel för satsningen.
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Nya aktivitetsparker kommer anläggas i Björkvik
och Bie under 2018. Uppfräschningen av de
kommunalt ägda idrottsanläggningarna på landsbygden fortsätter också. I Valla och Sköldinge görs
en särskild satsning på grönare fotbollsplaner, genom
olika åtgärder för förbättrad gräskvalitet.
Under 2018 fortsätter också renoveringen av
motionsspåren i Forssjö och Sköldinge. Underlagen i
spåren byts ut och gammal belysningsarmatur ersätts
av mer energieffektiva lösningar. Även upprustningen av kommunens badplatser fortsätter under nästa år.
Stark samverkan med föreningslivet
Katrineholms föreningar har en helt avgörande
betydelse för kultur-, idrotts- och fritidsutbudet i
kommunen, men också för folkhälsa, trygghet och
trivsel. Föreningarna bidrar även till att marknadsföra
Katrineholm.
Kommunens stöd till föreningslivet fortsätter att
utvecklas. Föreningsservice, en ny enhet inom
service- och teknikförvaltningen, har uppdraget att ge
stöd och service till föreningar. I september 2017
ägde Katrineholms första föreningsmässa rum.
Mässan kommer genomföras även nästa år, med ett
vidareutvecklat upplägg utifrån årets erfarenheter.
Kommunen har skrivit ett samarbetsavtal med
Katrineholms Idrottsallians, vilket ökar möjligheterna
till dialog och samverkan med föreningslivet.
Katrineholms Idrottsallians kommer att starta upp
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Fritidsbanken, där det ska gå att låna idrotts- och
fritidsutrustning kostnadsfritt.

RESULTATMÅL

God folkhälsa
Inriktningen för kommunens folkhälsoarbete är att
det ska hänga ihop med det ordinarie arbetet och vara
ett stöd i arbetet med kommunplanens mål. Genom
tidiga och förebyggande insatser kan långsiktiga
effekter uppnås.



Under 2017 har landstinget genomfört undersökningen Liv & Hälsa ung. Elever i årskurs 7 och 9
samt år 2 på gymnasiet har fått svara på frågor om
levnadsvanor, livsvillkor och hälsa. Landstinget
har under 2017 även genomfört undersökningen
Liv & Hälsa som handlar om vuxnas levnadsvanor,
livsvillkor och hälsa. Resultaten från de båda
undersökningarna ska under 2018 användas för
uppföljning och analys och som underlag för olika
hälsofrämjande och förebyggande insatser.
Ett övergripande ANDT-arbete har startats upp och
fortsätter under 2018. ANDT står för alkohol,
narkotika, dopning och tobak. Arbetet har en stark
koppling till att möta utmaningarna som anges i
styrdokumentet ”En god hälsa för alla barn och
ungdomar i Katrineholms kommun – utmaningar
2017-2019”.








Fler invånare ska delta aktivt i kultur-, idrottsoch fritidslivet
BIN, KULN, STN, SOCN, VON
Goda möjligheter till en innehållsrik och aktiv
fritid i Katrineholms kommun
BIN, KULN, STN, VON
Kulturverksamheter som invånarna är nöjda med
BIN, KULN, VON
Sportcentrum ska ha nöjda utövare och besökare
STN
Förbättrade möjligheter att delta i sociala
aktiviteter för brukare i äldreomsorgen
STN, KULN, VON
Jämställda kultur- och fritidsverksamheter
BIN, KULN, STN, VON
Andelen invånare med goda levnadsvanor ska
öka
KS, BIN, KULN, STN, VIAN, VON

Som en del i projektet Integrationsbygget i Sörmland
(IBIS) genomför Viadiakt en hälsoskola riktad till
nyanlända. Projektet, som sker i samverkan med
Arbetsförmedlingen och langstinget, pågår till
november 2018.
En handlingsplan utifrån CEMR-deklarationen om
jämställdhet (Council of European Municipalities and
Regions) ska tas fram och antas av kommunfullmäktige under 2018.
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HÅLLBAR MILJÖ

ÖVERGRIPANDE MÅL






Minskad klimatpåverkan
Rena sjöar och vattendrag
Biologisk mångfald
God bebyggd miljö

Förutsättningar och
verksamhetsförändringar
Minskad klimatpåverkan
Katrineholms kommun bedriver en rad olika projekt
med statligt stöd för att minska klimatpåverkan.
Naturvårdsverkets satsning Klimatklivet ger stöd till
lokala klimatinvesteringar. Arbetet fortsätter under
2018 i samarbete med näringslivet. Projektet Coacher
för energi och klimat pågår 2017-2019 och riktar sig
till små och medelstora företag som vill sänka sina
energikostnader, lära mer om energieffektivisering
och minska sin klimatpåverkan. Projektet Klimatfamiljer kommer avslutas och utvärderas våren 2018.
Energifrågor kommer också stå i fokus inom miljötillsynen genom medverkan i projektet ”Incitament
för energieffektivisering”. Miljöinspektörerna ska
erbjuda information och verktyg för energieffektivisering till små och medelstora företag som omfattas
av miljötillsyn.
Katrineholms kommun deltar i satsningen Fossilfritt
Sverige. Bil- och fordonsparken uppdateras kontinuerligt och möjligheterna till övergång från vanlig
diesel till fossilfria alternativ utreds. En gemensam
bilpool för kommunens samtliga förvaltningar ska
startas under 2018. Vidare ges samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att i samråd med Kollektivtrafikmyndigheten införa elbussar i stadstrafiken.
I drivmedelsupphandlingen 2018 kommer större
fokus läggas på förnybara bränslen. I den kommande
livsmedelsupphandlingen kommer krav ställas på att
livsmedelstransporterna ska vara fossilfria.
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Katrineholm Vatten och Avfall AB ska bygga en ny
rötkammare vid reningsverket Rosenholm. Därmed
kommer produktionen av biogas kunna öka. Stöd till
ombyggnationen har beviljats av Naturvårdsverket.
Utbytet av kommunens gatubelysningsarmaturer till
mer energieffektiva och miljövänliga LED-armaturer
fortsätter. Det ger en minskning av både energiförbrukning och driftskostnader.
Kommunen fortsätter att välja datorer där leverantören har högt uppsatta miljömål och arbetar för att
minska energiförbruktning och koldioxidutsläpp.
Förbättrade möjligheter till webbmöten bidrar också
till effektivare resursutnyttjande och minskad miljöpåverkan.
Katrineholms kommun avsätter årligen 3 miljoner
kronor för energibesparande åtgärder i kommunens
verksamhetsfastigheter. I samband med kommande
underhåll av tak ska investeringar i solenergianläggningar göras. För att minska energianvändningen
arbetar KFAB kontinuerligt med energioptimering
och modernisering av teknisk utrustning. Även
hyresgästernas medvetenhet om att deras agerande
påverkar energibelastningen behöver stärkas. Målet
är att minska energianvändningen med 20 procent
fram till 2020 med basår 2008.
Genom att enbart köpa el som är producerad av
förnybara energikällor minskar KFAB koldioxidutsläppen med 3 000 ton per år. KFAB är miljöcertifierad enligt Svensk Miljöbas och arbetar med
ständiga förbättringar i miljöarbetet. I samtliga om-,
till- och nybyggnationer följer KFAB så långt det är
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möjligt de rekommendationer som finns för miljövänliga och energieffektiva material och processer.
Även KIAB fortsätter att systematiskt gå igenom
fastighetsbeståndet för att uppnå målsättningarna om
minskad miljöpåverkan.

Förvaltningsplanen för Norra Östersjöns vattendistrikt innehåller ett åtgärdsprogram. Från och med
2018 ska kommunen årligen redovisa vilka åtgärder
som vidtagits för att säkerställa att miljökvalitetsnormerna för vatten uppfylls.

Rena sjöar och vattendrag
Arbetet med att förbättra vattenkvaliteten i Öljaren
fortsätter. EU-bidrag har beviljats för att ta bort
bottensediment och därigenom minska övergödningen i sjön. Under 2018 går projektet in i en mer
operativ fas med muddring och provtagningar.
Projektet röner redan ett stort nationellt intresse.

Biologisk mångfald och god bebyggd miljö
En grönplan för Katrineholms stad är under framtagande. Grönplanen ska fungera som ett underlag för
den fysiska planeringen och vara vägledande för
beslut i allmänna skötsel- och naturvårdsfrågor samt
i förändrings- och förnyelsearbete.

Handlingsplanen för dagvatten ska omsättas i
praktiken, vilket bland annat innebär ett större fokus
på dagvattenfrågor i detaljplanearbetet. Katrineholm
vatten och avfall AB analyserar vilka investeringar
som kan behövas för att kunna hantera dagvatten vid
större mängder nederbörd, framförallt i Katrineholms
östra område.
Inom VA-verksamheten kommer framtidens fokus
vara förnyelse av ledningsnätet samt utbyggnation av
kommunalt VA i nya områden.
Under 2018 påbörjas avloppsinventeringar i
ytterligare en kommundel, när nya nationella regler
gällande små avlopp blivit klara. LOVA-bidrag har
beviljats för att utreda hur små avlopp på bästa sätt
kretsloppsanpassas för ett effektivt och rationellt
återförande av näringsämnen till jordbruksmark.

Under 2018 ska åtgärder enligt den nya kemikalieplanen genomföras, bland annat interna och externa
informationsinsatser, inventeringar och arbete med
utfasning och substitution.
Den nya avfallsplanen börjar gälla 2018. Katrineholms kommun har också antagit en ny renhållningsordning med föreskrifter som träder ikraft omgående.
I projektform testar service- och teknikförvaltningen
en biokolsanläggning för att återanvända avfall från
skog och park. Syftet är att använda biokol vid jordförbättring i rabatter och grönytor och på så sätt
minska mängden inköp av jord och gödning.
I kommunens växthus sker utveckling av befintligt
bevattningssystem samt byggnation av skugghall och
tunnelhus för en effektivare och mer miljömedveten
produktion.
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Klimatsmart mat och ökat gästfokus
Arbetet med klimatsmart ekomat i kommunens
förskolor, skolor och särskilda boenden för äldre
fortsätter att utvecklas. I dialog med näringslivet
kommer måltidsverksamheten utveckla nya maträtter
med okonventionella livsmedel som är klimatsmarta.
För att skapa en hållbar miljö behöver också
konsumtionsmönstren ändras. Därför kommer en
informationsfilm om klimatsmart livsmedelskonsumtion produceras tillsammans med Sörmland vatten
och avfall AB.
Arbetet för att minska matsvinnet i kommunens
förskolor, skolor och äldreboenden fortsätter för att
bidra till miljön och att hålla nere livsmedelskostnaderna. Inom skolan utvecklas en e-tjänst för specialkost som både kommer ge en säkrare hantering och
bidra till minskat matsvinn.
Med det måltidspolitiska programmet som grund
fortsätter Katrineholms kommun satsningen på
måltiden – goda och näringsriktiga måltider i trevlig
miljö. Det gäller både i pedagogisk verksamhet och
på äldreboenden.
För att ytterligare förstärka den positiva måltidsmiljön kommer uteplatser byggas vid skolor.
Uteplatserna blir en naturlig samlingsplats och ger
även möjlighet att bedriva pedagogisk verksamhet
utomhus. Det ska också göras en särskild satsning på
arbetsmiljö och måltidsmiljö i kommunens matsalar,
restauranger och kök. Syftet är att skapa en trygg,
kreativ och säker miljö.
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RESULTATMÅL










Ökad andel miljöbilar i kommunens
verksamheter
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON,
KFAB
Kommunens energiförbrukning ska minska
Samtliga nämnder, KFAB
Minst hälften av matavfallet ska behandlas
biologiskt så att energi och näring tas till vara
KVAAB
Andelen sjöar med god ekologisk status ska öka
KS, BMN, STN
Skyddad natur ska bevaras för att främja
biologisk mångfald
KS, STN
Fortsatt utveckling av klimatsmarta och
ekologiska måltider i kommunens
måltidsverksamhet inom förskola, skola och
äldreomsorg
BIN, STN, VON
Ökat gästfokus i kommunens måltidsverksamhet
inom förskola, skola och äldreomsorg
BIN, STN, VON
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EKONOMI & ORGANISATION

ÖVERGRIPANDE MÅL

 God ekonomisk hushållning
 Tillgänglig, tydlig och öppen
organisation
 Attraktiv arbetsgivare för tryggad
personalförsörjning

Förutsättningar och
verksamhetsförändringar
Digitalisering och effektivisering
Under 2018 kommer fortsatt stort fokus läggas på
digitalisering. Digitalisering sker dels genom att
erbjuda nya e-tjänster, dels genom att införa teknik
som underlättar i kommunens verksamheter.
Målsättningen är enklare vardag för invånare och
företag, öppnare förvaltning som stödjer delaktighet
samt högre kvalitet och effektivitet i verksamheterna.
Samtliga nämnder ges i fortsatt uppdrag att utveckla
verksamheterna genom digitalisering och nya
e-tjänster.
För att möta målet om god ekonomisk hushållning
ökar kommunledningsförvaltningen ambitionsnivån
avseende analys av resultat och investeringar,
prognossäkerhet samt avtalstrohet.
Inom planperioden finns ett flertal investeringsprojekt
som ska genomföras, planeras eller utredas gällande
nybyggnationer för den kommunala verksamheten.
En allt viktigare fråga för KFAB och Katrineholms
kommun är hur finansiering av de framtida investeringarna ska ske. Situationen med stor efterfrågan på
byggtjänster, både bostäder och offentliga lokaler
medför också en situation med en betydligt högre
kostnadsbild vid ny-, till- eller ombyggnationer.
Service- och teknikförvaltningens verksamheter
flyttar till nya lokaler i kvarteret Rådmannen.
Med nya lokaler, större samordning och bättre
logistik kommer organisationen att bli mer effektiv
och arbetsmiljön förbättras.

Omlastningscentralen genomför två pilotprojekt med
bildningsförvaltningen kring lagerhållning av olika
förbrukningsvaror. Syftet är att skapa en bättre trafiksituation och minska lager i enskilda verksamheter.
Inriktningen är att implementera detta i fler verksamheter under 2018.
Nuvarande städavtal går ut september 2018. En
förändrad kostnadsbild förutses som påverkar alla
verksamheter.
Det pågår en utredning om länsgemensam socialjour.
Utgångspunkten är att socialjouren ska ha sitt säte i
Eskilstuna och att länets kommuner i så fall köper
beredskapen från Eskilstuna kommun.
Det nya ersättningssystemet för mottagandet av
ensamkommande barn och unga som baseras på
schabloner trädde i kraft 1 juli 2017. Socialförvaltningen bedömer att arbetet med ansökningar och
kontroll av mottagna ersättningar kommer fortsätta
att vara tidskrävande.
Kommunledningsförvaltningen ges i uppdrag att
fortsätta utreda förutsättningar för att övergå till
digitalt informationsbevarande, e-arkiv.
Tillgänglig, tydlig och öppen organisation
Kommunens webbplats behöver moderniseras utifrån
besökarnas behov och förväntningar. Webbplatsen är
kommunens ansikte utåt och har omkring 1,5 miljon
besökare om året. För att utveckla en ny webbplats
avsätts 1 miljon kronor i investeringsmedel 2018.
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Arbetet fortsätter också med att utveckla bildningsförvaltningens skolportal, Lärknuten, för att underlätta åtkomst till digitala system för elever, personal
och vårdnadshavare.
För att öka kommunens tillgänglighet ska ett kontaktcenter startas 2018. Kontaktcentret kommer ligga i
anslutning till kulturhuset Ängeln och ska vara en
plats där invånare och besökare kan få råd och
information.
Attraktiv arbetsgivare för tryggad
personalförsörjning
Arbetet för att säkra kompetensförsörjningen i
kommunens verksamheter har högsta prioritet inför
kommande år. Det aktiva personalpolitiska arbetet för
att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare ska fortsätta och utvecklas. Konkurrensen
växer gällande flera yrkesgrupper, vilket ställer krav
på nytänkande kring vad det innebär att vara attraktiv
arbetsgivare, inte minst för att attrahera yngre
medarbetare.
Även under 2018 görs en särskild satsning på
kompetensförsörjning och generationsväxling,
6 miljoner kronor från välfärdsfonden avsätts till
detta. Förvaltningarna ges möjlighet att söka medel
för att kunna arbeta proaktivt med kompetensförsörjning och generationsväxling, till exempel
genom att tillsätta utbildningstjänster.
En fungerande rekryteringprocess en viktig del i
arbetsgivarvarumärket. Kommunen använder sig av
kompetensbaserad rekrytering och kommer under
2018 att fortsätta utveckla både förståelse för- och
kunskap om modellen.
Under 2018 fortsätter implementeringen av heltid
som norm i Katrineholms kommun med ett ökat
fokus på förutsättningar för att validera, uppdatera
och komplettera medarbetares kunskaper genom en
så kallad rekryteringsutbildning. Från och med 1 juli
2018 ska alla tillsvidareanställda och alla som har en
visstidsanställning som är längre än tre månader ha
en heltidstjänst, med möjlighet att välja en lägre
sysselsättningsgrad. Genomförandet av heltid som
norm kräver nytänkande inom förvaltningarna och
förändringar av hur kommunens personalresurser
används, med utgångspunkt från invånarnas behov.
Under 2017 genomfördes en arbetsvärdering och den
första av årligen kommande lönekartläggningar.
Kommunledningsförvaltningen kommer att arbeta
med en tydligare processkarta för kommunens
löneprocess.
Inför 2018 har beslut fattats om en friskvårdssatsning
i kommunen. Arbetet med friskvård omfattar tre
delar; friskvårdsbidrag, friskvårdsaktiviteter och
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hälsoinspiratörer. Kommunledningsförvaltningen
kommer samordna och utveckla uppdraget för
kommunens hälsoinspiratörer. Som stöd ska en
verktygslåda för hälsofrämjande insatser tas fram.
Medel avsätts också från välfärdsfonden för
kommungemensamma personalsociala aktiviteter.
Sjukfrånvaron i kommunen är fortfarande alldeles
för hög. Samtliga nämnder ges därför i uppdrag att
minska sjukfrånvaron, med delmålet att få ner den
totala sjukfrånvaron i Katrineholms kommun till
högst 6 procent under planperioden.
Kartläggningarna av sjukskrivningar ska fortsätta och
handlingsplaner ska tas fram i samarbete med
förvaltningar och ansvariga chefer. Ett pilotprojekt
med förebyggande sjukpenning ska genomföras och
utvärderas i samarbete med Försäkringskassan.

RESULTATMÅL











Resultatet ska uppgå till minst en procent av
skatteintäkterna
Samtliga nämnder
Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än
skatteintäkterna
Samtliga nämnder
Avskrivningar ska under planperioden inte ta mer
än tre procent av driftbudgeten
KS
Kommunens lokalresurser ska utvecklas för ökad
funktionalitet, kostnadseffektivitet och
kundnöjdhet
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON,
KFAB
Kommunens tillgänglighet per telefon och e-post
ska förbättras
Samtliga nämnder
Tydlig och effektiv kommunikation
Samtliga nämnder
Ökat medarbetarengagemang
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON
Tryggad personalförsörjning genom utvecklad
rekrytering
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON
Minskad sjukfrånvaro
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON
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RÄKENSKAPER
Övergripande driftbudget 2018 med plan 2019-20201
Belopp i tusentals kronor (tkr)
Budget
Budget
Total budget Plan
Plan
Nämnd/styrelse
2017
2018
under 20182 2019
2020
Övergripande politisk ledning
-11 018
-12 529
-12 529
-13 387
-13 387
Bildningsnämnden
-795 768 -814 004
-819 004 -816 004 -816 004
Kommunstyrelsen
-221 297 -213 414
-198 039 -186 814 -186 814
varav Välfärdsfonden
-39 000
-27 300
-4 125
-1 300
-1 300
varav Kommuncentrala
-46 951
-10 490
-10 490
-10 490
-10 490
varav Kommunledningsförvaltningen
-77 156 -100 654
-107 254 -100 054 -100 054
varav Samhällsbyggnadsförvaltningen inkl KLC
-52 190
-68 970
-70 170
-68 970
-68 970
varav Kommunstyrelsens medel till förfogande
-6 000
-6 000
-6 000
-6 000
-6 000
Kulturnämnden
-37 095
-37 354
-38 129
-37 354
-37 354
Bygg- och miljönämnden
-514
-521
-521
-521
-521
Service- och tekniknämnden
-96 245
-99 825
-100 025
-99 825
-99 825
Socialnämnden
-177 231 -175 633
-178 633 -175 633 -175 633
Viadidaktnämnden
-52 908
-57 263
-59 263
-55 763
-55 763
Vård- och omsorgsnämnden
-644 719 -670 142
-680 142 -674 756 -674 756
Räddningstjänsten VSR
-27 355
-28 741
-28 741
-28 741
-28 741
Kompensation för ökade löner
-18 700
0
0
0
-32 330
Summa nämnder
-2 082 849 -2 109 424
-2 088 796 -2 121 126
Ökade kostnader lokaler
-14 881
-8 403
-29 908
-52 405
Löneuppräkning
-28 442
0
-32 330
-33 138
Ofördelade löner överhäng
-6 200
0
0
0
Drifteffekt av föreslagna investeringar
0
0
-865
-955
PO-påslag och semesterlöneskuld
180 251
78 186
80 078
82 018
Pensioner
-96 500 -111 300
-103 100 -112 900
Intäkter Viadidakt-Vingåker
9 526
12 712
12 712
12 712
Kapitalkostnadsintäkter
67 147
70 989
70 989
70 989
Avskrivningar
-67 293
-59 059
-71 779
-76 718
Skatteintäkter
1 428 513 1 476 980
1 529 045 1 587 148
Kommunalekonomisk utjämning
544 568
569 387
588 755
608 357
Kommunal fastighetsavgift
54 993
62 861
62 861
62 861
Schablonersättning för flyktingmottagande
4 000
0
0
0
Finansiering, utdelningar m.m.
10 964
11 236
11 236
11 236
Ökade statsbidrag flyktingkvot, enligt budgetproposition
26 435
27 300
19 140
11 480
Summa finansiering
2 113 081 2 130 888
2 136 833 2 170 684
TOTALT med nytt utjämningssystem
30 233
21 463
48 037
49 558
Budgeterat resultat i % av skatter och utjämning
1,49%
1,02%
2,20%
2,19%
GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING
20 281
21 092
21 807
22 584

1

I plan 2019-2020 beaktas befolkningsprognos när det gäller skatteintäkterna, förändringar av löner, hyror, drifteffekt av
föreslagna investeringar, pensioner enligt prognos från Skandia, skatteintäkter enligt prognos från SKL, avskrivningar i
enlighet med flerårsplanen i investeringsbudgeten, välfärdsmiljard, beräknad ökning av kapitalkostnader, förändrade ramar
avseende EU-val, familjecentral, välfärdsfond, feriearbete, serviceboende. I övrigt har inga ramjusteringar gjorts för 2019 och
2020.
2

Avser budgetramar inklusive tillfälliga medel från välfärds- och integrationsfond.
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Investeringsbudget 2018-2020
Nämnd Kategori Benämning
KS/KLF
5 Bredband
KS/KLF
4 Utbyggnad trådlösa nätverk
KS/KLF
4 Årliga nätverksinvesteringar
KS/KLF
4 Mobilt reservelverk
KS/KLF
4 Ny webbplats
KS/KLF
4 Flytt EDU till ADM
KS/KLF
4 Upphandling ekonomisystem
KS/KLF
4 Möbler
KS/KLF
4 Utbyte av iPads, kommunfullmäktige
KS/KLF
4 Övriga trygghetsskapande åtgärder
KS/KLF
4 Arbetsmiljöåtgärder
Summa kommunledningsförvaltning
KS/SBF
1 Tillgänglighetsåtgärder
KS/SBF
1 Miljöinventeringar
KS/SBF
4 Övriga investeringar
KS/SBF
4 Åtgärder enligt dagvattenstrategin
KS/SBF
4 Fokusområde vatten
KS/SBF
4 Fokusområden övriga miljömål
KS/SBF
4 Sjöreningsprojekt Öljaren
KS/SBF
4 Servicepunkter på landsbygden
KS/SBF
4 Digitalisering och E-tjänst
KS/SBF
5 Drottninggatan
KS/SBF
5 Trädgårdsgatan-Floragatan-Fredsgatan
KS/SBF
5 Nollvisionsåtgärder
KS/SBF
5 Ny park på Norr (Park 2030)
KS/SBF
5 Forssjö friluftsområde
KS/SBF
5 Värmbolsvägen-Dalvägen
KS/SBF
5 Stensättersgatan
KS/SBF
5 Hastighetssäkring övergångsställen
KS/SBF
5 Hastighetssäkring av områden
KS/SBF
5 Sveaparken
KS/SBF
5 Temaparker
KS/SBF
5 Kollektivtrafikåtgärder
KS/SBF
5 Nya Stråket
KS/SBF
5 Infart P-hus
KS/SBF
5 Lövåsen/Sandbäcken
KS/SBF
5 Aktivitetsparker i kransorterna
KS/SBF
5 Stortorget
KS/SBF
5 Infart Djulöområdet
KS/SBF
5 Åtgärder enligt parkeringsstrategi
KS/SBF
5 Bievägen, Norra stadsdelen
KS/SBF
5 Nya informationsplatser/skyltar
KS/SBF
5 Vasavägen
KS/SBF
5 Attraktiva gångstråk
KS/SBF
5 Järnvägsinfarterna
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2018
10 000
1 500
2 400
700
1 000
190
500
200
360
1 500
500
18 850
250
150
250
300
600
500
100
500
2 000
250
500

250
250
3 000
500
7 000
500
600

300
100

2019
10 000

2020
10 000

1 000

1 000

12 000
250
150
650
500
250
750
500

10 000
250
150
350
500
250
750

1 000
250
250
500

250
250
2 000
1 000
500
7 000
500
500
300
2 500
500
2 500
250
500
600
750

3 000
250
1 000
1 200
1 000
250
250
1 000
500
7 000
500
300
2 500
1 500
500
2 500
250
1 000
500
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Nämnd Kategori Benämning
KS/SBF
5 GC-väg till Lokstallarna
KS/SBF
5 Gator, övrigt
KS/SBF
5 Ljus i staden
KS/SBF
5 Belysning i parker
KS/SBF
5 Katrineholms Logistikcentrum
KS/SBF
5 Resecentrum
KS/SBF
5 Aulaparken
KS/SBF
5 Belysning i centrum
KS/SBF
5 Hundparker
KS/SBF
5 Östermalmsgatan GC-väg
KS/SBF
5 GC-väg Nävertorpsgatan
KS/SBF
5 Åtgärder enligt Hastighetsplanen
KS/SBF
5 Åtgärder enligt GC-plan
KS/SBF
5 GC-väg Vingåkersvägen Rönngatan
KS/SBF
5 Åtgärder enligt Djulögruppen
KS/SBF
5 Cirkulationsplats Kungsgatan/Fredsgatan
KS/SBF
5 GC-väg Kungsgatan
KS/SBF
5 Cirkulationsplats rv 52 Värmbolsvägen
KS/SBF
5 Köpmangatan gångfartsområde
KS/SBF
5 Sportcentrum åtgärder enl. Framtidsgruppen
KS/SBF
5 Eriksbergsvägen/Kyrkogårdsvägen
KS/SBF
5 Duvestrand, park och bad
KS/SBF
6 Markreserv
KS/SBF
6 Exploatering Lövåsen
KS/SBF
6 Exploatering Knorran
KS/SBF
6 Exploatering, ospecificerad
summa exploatering
summa samhällsbyggnadsförvaltning
Investeringsram kommunstyrelsen
BIN
4 Förskola - inventarier och teknisk utrustning
BIN
4 Grundskola - inventarier och teknisk utrustning
BIN
4 Gymnasieskola - teknisk utrustning och nyinvestering
BIN
4 Gemensamma verksamheter
BIN
4 Förvaltningskontoret
BIN
4 Bibas (barn i behov av särskilt stöd)
BIN
4 Upprustning idrottshallar
BIN
4 Oförutsedda investeringar och myndighetskrav
BIN
4 Familjecentral
BIN
4 1:1 satsning år 1 - 9
BIN
4 Teknisk utrustning förskolan
BIN
4 Inventarier ny skola 7-9
BIN
4 Inventarier ny F-6 skola norr
Investeringsram bildningsnämnden
KULN
4 Black Box
KULN
4 Konstnärlig utsmyckning
KULN
4 Konstinköp
KULN
4 Inventarier

2018
500
250
100
1 500

250

250
250
2 500
750

2019
750
600
500
200
1 000
700
250
250
500
1 000
500
1 250
500

2020
600
500
200
1 000
250
250
250
500
1 350
1 000
500
500

4 000

20 000
5 000
5 000
10 000
40 000
64 250
83 100
2 300
3 100
4 200
700
50
50
500
500
250
9 000
700

21 350
3 000
975
300
500

2 000
4 000
1 000
500

4 000
500
3 000

0
40 450
52 450
1 300
2 200
2 300
600

0
45 650
55 650
1 300
2 200
2 500
600

50
500
500

50
500
500

9 000

9 000

28 300
12 300
57 050

16 650

500
300
500

500
300
500
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Nämnd Kategori Benämning
KULN
KULN
KULN
KULN

4
4
4
4

STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN

1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5

Kick Bike bana
RFID skolbibliotek
Konstnärlig utsmyckning Stortorget
Streetbasketbana
Investeringsram kulturnämnden
Skydd och säkerhet äventyrsbad
Oförutsedda investeringar
Rådmannen
Arbetsmiljöåtgärder
Storköksutrustning
Måltidsmiljö yttre och inre
Matbil, fossilfri
Städmaskiner
Övriga IP
Lekplatser, parkutrustning
Växthuset, teknik och utrustning
Trädprojekt
Friluftsbad
Parker och grönytor
Automatbevattning park
Maskiner och fordon
Sportutrustning SPC (inkl. gymnastikutrustning)
Utveckling - nya sporter
Tillgänglighet och information - digitalisering Sportcentrum
Nytt underlag 2 st tennisbanor (utebanor)
Backavallen upprustning läktare A-plan exteriört
Sportcentrum läktare konstgräsplan samt simhall
Backavallen trygghets- och säkerhetsåtgärder (utemiljö, belysning m.m.)
Backavallen nytt toppskikt friidrottsbanor
Sportcentrum arbetsfordon och arbetsmaskiner
Backavallen, ishallen sarg + plexiglas krav från ishockeyförbundet
Backavallen utbyte av konstgräs
Ny konstgräsplan i Katrineholm
Djulö camping servicebyggnad
Djulö camping
Idrottens hus
Inventarier Idrottens hus personal Backavallen
Inventarier maskingarage Backavallen
Backavallen konvertering energi och kylsystem
Backavallen allaktivitetsanläggningar
Pressläktare
Tennis- gymnastik- boulehallen + vandrarhem
Beläggningsarbeten
Grusbelagda GC-vägar
Gator, kantstöd, brunnar, räcken
Motionsspår
LED-belysning
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2018

2019

2020

450
375
100
5 250
300
1 800
3 500
500
2 000
1 500
600
300
1 230
800
650
50
250
200
5 100
900
450
800
1 400
150
450

200

560

1 950
50
1 800

1 860
50
1 800

500
2 500
1 000
600
300

500
2 500

800
500
300
50
500
200

800
400
300
50
450
200

900
700
100

900

300
500
150
700
450
600

300

150
1 800

2 500
7 000
400

250
250
16 200

5 000
650
16 200
300

300
19 000
300
1 000
4 500
7 000
200
200
700
1 000

7 000
200
200
700
3 000

7 000
200
200
700
3 000

47
Nämnd Kategori Benämning
STN
5 Belysningsstolpar stabilitetsprovning
Investeringsram service- och tekniknämnden
SOCN
4 Möbler och inventarier ny våning
SOCN
4 Digitalisering - utveckling/datorprogram
SOCN
1 Arbetsmiljöåtgärder
Investeringsram socialnämnden
VIAN
4 Inventarier till lokaler
Investeringsram viadidaktnämnden
VON
1 Arbetsmiljöåtgärder
VON
1 Digitalisering trygg och effektiv hemgång
VON
1 Person-/taklyftar, rullstolar
VON
1 Arbetstekniska hjälpmedel
VON
1 Diskdesinfektor
VON
4 Sängar och madrasser
VON
4 Ny teknik
VON
4 Möbler, markiser till gemensamhetsutrymmen
VON
4 Ny gruppbostad, inventarier
VON
4 Ny servicebostad, inventarier
VON
4 Skogsbrynet, inventarier
VON
4 Hjälpmedel
VON
4 Inventarier nytt äldreboende Dufvestrand
Investeringsram vård- och omsorgsnämnden
Summa Total

2018
900
47 330
400
300
600
1 300
430
430
400
200
200
150
80
200
400
500
700
700

2019
900
62 800
100
100
600
800
330
330
400

2020
900
44 350
100
100
600
800
330
330
400

200
150
80
200
400
500

200
150
80
200
400
500

350

700
350

3 880

2 980

350
14 000
16 280

162 640 178 360 135 920
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Fastighetsinvesteringar 2018-2020
Fastighetsinvesteringar KFAB
Förv
KFAB
KFAB
KFAB
KFAB
KFAB
KFAB Totalt
BIN
BIN
BIN
BIN
BIN
BIN
BIN
BIN
BIN
BIN
BIN Totalt
FAST
FAST
FAST Totalt
KULN
KULN
KULN
KULN
KULN Totalt
STN
STN
STN
STN
STN
STN Totalt
VIAN
VIAN Totalt
VON
VON
VON
VON
VON Totalt

Objekt
Fastighetsbevarande åtgärder i div 200
Parkeringshus Norr
Brandstation
Safirenhuset ventilation
Safirenhuset utemiljö
Utemiljö förskolor/skolor
Ljudabsorbenter och akustik
Sammanställning av mindre ombyggnationer i skolor/förskolor
Ny högstadieskola Järven
Ny F-6 skola Norr
Om- och tillbyggnad på Sandbäcksskolan
Skogsborgsskolan. Ny idrottshall
Ombyggnad av Bäverhyddan till förskola
Tillbyggnad förskola Karossen
Ny förskola vid Örnen
Familjecentral
Oförutsedda mindre investeringsbehov (verksamhetsanpassningar/
myndighetskrav)
Lokstallet bygghyttan
Black Box
Ombyggnad och utemiljö i Lokstallet
Konstnärlig utsmyckning vid nybyggnation av skolor och
äldreboende
Återvinningsstationer på förskolor och skolor
Allaktivitetsplaner på Sandbäcken och Norr
Ombyggnation och utemiljö kök
Om- och tillbyggnad samt utemiljö vid Sportcentrum
Utbyte av nyckellås mot kodlås på uthyrningslokaler
Röda huset Kungsgatan 19. Fortsatt renovering och
behovsanpassning av personal- och utbildningslokaler
Nytt äldreboende Duvestrand
Om- och tillbyggnad samt utemiljö vid äldreboenden
Ombyggnad av Furulidens gamla kök. Ersättningsbostäder för
Skogsbrynet
Skogsbrynet, om- och tillbyggnad

Myndighetskrav
BIN
Larm förskolor
BIN
Ventilation skolor
FAST
Skyddsrum
VON
Torvbrytarvägen 1. Nytt gemensamt kök i gruppbostaden.
STN
Fettavskiljare avlopp
Myndighetskrav totalt
Div 200 totalt
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2018
2 900
40 000
13 000
1 500
57 400
2 100
380
5 620

2019 2020
7 900 3 000
55 000
20 000
11 000 11 000
93 900 14 000
1 000 1 000

1 600
230 500
165 000
5 000 60 000

200

30 000
2 900
1 770
14 000
31 770 458 100 31 200
2 000
7 500
9 500
200
7 220
600

8 020
1 000
1 750
500
200
3 450

1 500
1 500
200

1 500
1 500
200

3 750
3 250
7 200

3 250
3 450

800
700
2 800
200
4 500

800
500

600
600

0
255 000
300
3 100

200
1 500

0
3 000

15 482
10 011
15 782 268 111

2 200
400

2 200
500
2 000

3 000

2 200
500

500
2 000
2 000 2 000
5 100
6 700 4 700
131 622 840 011 59 350

49
Förv
Objekt
KULN
Ny huvudentré till Kulturhuset Ängeln
Div 100 totalt
Totalt
div 200 + div 100

2018

2019

2020
2 500
2 500
131 622 840 011 61 850

2018
3 000
3 000

2019
3 000
3 000

2020
3 000
3000

2018

2019

2020

Energibesparande åtgärder KFAB
Förv
FAST
Totalt

Objekt
Miljö- och energibesparande åtgärder

Fastighetsinvesteringar KIAB
Förv

Objekt

FAST

Övriga oförutsedda investeringar

FAST

Akustik och brandskydd, DUD

3 000
180

FAST Totalt
SOCN

180
Tillbyggnad Västgötagatan 18

3 000
15 000

SOCN Totalt
Totalt

180

15 000
18 000

Fastighetsinvesteringar kommunens egna fastigheter
Förv
KFAB
KFAB
KFAB
KFAB
KFAB
KFAB
KFAB
KFAB
Div 600 Totalt

Objekt
Stadsparken servering renovering
Krämbols gård, rivning av ladugård
Krämbols gård, nytt avlopp
Stora Djulö
Gröna Kulle, fönsterrenovering
Arrendebostaden
Akutbostäder, markarbeten
Oförutsedda mindre investeringsbehov (verksamhetsanpassningar/
myndighetskrav)

2018
600

2019

2020

150

150

150

2 800

150

150

400
650
500
400
100
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Resultaträkning
Belopp i tusentals kronor (tkr)

Utfall
2016

Budget
2017

Budget
2018

Plan
2019

Plan
2020

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

1 672 554 1 488 917 1 418 894 1 412 625 1 406 905
-3 541 214 -3 430 429 -3 458 835 -3 484 706 -3 550 231
-51 600
-67 293
-59 059
-71 779
-76 718

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

-1 920 260 -2 008 805 -2 099 000 -2 143 859 -2 220 044

Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Kommunal fastighetsavgift
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

1 378 225
497 630
54 821
15 248
-4 584

1 428 513
544 568
54 993
15 248
-4 284

1 476 980
569 387
62 861
15 520
-4 284

1 529 045
588 755
62 861
15 520
-4 284

1 587 148
608 357
62 861
15 520
-4 284

RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER

21 080

30 233

21 463

48 037

49 558

Extraordinära intäkter/kostnader
Periodiseringsfond och uppskjuten skatt
ÅRETS RESULTAT

0
0
21 080

0
0
30 233

0
0
21 463

0
0
48 037

0
0
49 558

MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

19 307

20 281

21 092

21 807

22 584
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Balansräkning
Utfall
2016

Budget
2017

Budget
2018

Plan
2019

Plan
2020

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

808 173
60 190
868 363

864 201
91 582
955 783

967 782
89 438
1 057 220

1 074 363
87 294
1 161 657

1 133 565
85 150
1 218 715

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

132 646

139 646

179 646

179 646

179 646

1 001 009

1 095 429

1 236 866

1 341 303

1 398 361

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

650 273
21 080
17 000
688 353

671 353
30 233
17 000
718 585

701 585
21 463
17 000
740 049

723 049
48 037
17 000
788 085

771 085
49 558
17 000
837 644

AVSÄTTNINGAR

195 033

209 880

226 191

232 158

244 968

SKULDER

117 624

166 964

270 627

321 059

315 749

1 001 009

1 095 429

1 236 866

1 341 303

1 398 361

1 644 380
1 635 076
1 001

1 644 380
1 635 076
1 001

1 908 562
1 900 713
504

2 508 562
2 500 713
504

2 508 562
2 500 713
504

613 004
23 270

582 577
23 270

558 314
23 270

555 265
23 270

549 907
23 270

Belopp i tusentals kronor (tkr)
TILLGÅNGAR

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
& SKULDER
Borgensförbindelser
därav kommunala bolag
borgen och förlustansvar egna hem
Pensionsskuld ansvarsförbindelse enl Skandia
(inkl löneskatt)
Operationella leasingsavgifter
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Kassaflödesanalys
Belopp i tusentals kronor (tkr)
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat
Justering för av- och nedskrivningar
Justering för gjorda avsättningar
Medel från verksamheten före förändring
av rörelsekapital
Kassaflöde från den löpande verksamheten
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering- i materiella anläggningstillgångar
Investering- exploatering
Kassaflöde från investeringsverksamheten

Utfall
2016

Budget
2017

Budget
2018

Plan
2019

Plan
2020

21 080
51 600
-1 049

30 233
67 293
14 848

21 463
59 059
16 310

48 037
71 779
5 968

49 558
76 718
12 810

71 631
71 631

112 373
112 373

96 833
96 833

125 783
125 783

139 086
139 086

-65 145
-5 500
-70 645

-116 321
0
-116 321

-122 640
-40 000
-162 640

-178 360
0
-178 360

-135 920
0
-135 920

0

0

0

0

0

986
-15 424
-14 438

-3 948
-14 438
-18 386

-65 807
-18 386
-84 193

-52 577
-84 193
-136 769

3 166
-136 769
-133 603

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Summa likvida medel vid årets slut
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SÄRSKILDA UPPDRAG
Uppdrag till samtliga nämnder att inom ramen
för sina verksamhetsområden verka för ökad
säkerhet och trygghet. Åtgärderna ska omfatta hela
kommunen och vara inriktade mot att öka säkerhet
och trygghet för såväl medarbetare och dem som tar
del av kommunens verksamheter som för invånare i
allmänhet. Uppdraget ska återrapporteras till
kommunstyrelsen senast i september 2018 inför
beredningen av övergripande plan med budget
2019-2021.
Uppdrag till samtliga nämnder att fortsätta
arbetet med att utveckla verksamheterna genom
digitalisering och e-tjänster. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast i september
2018 inför beredningen av övergripande plan med
budget 2019-2021.
Uppdrag till samtliga nämnder att minska
sjukfrånvaron, med delmålet att få ner den totala
sjukfrånvaron till högst 6 procent under
planperioden. Uppdraget återrapporteras inom
ramen för kommunens delårsrapport och årsredovisning.
Uppdrag till samhällsbyggnadsförvaltningen att
i samråd med berörda nämnder ta fram en
masterplan för norra stadsdelen. I uppdraget ingår
att ta ett helhetsgrepp kring planeringen när det
gäller utveckling av stadsmiljön, bostadsbyggande,
förskolor och skolor, omsorg, kultur- och fritidsliv,
gång- och cykelvägar, belysning, parkeringshus,
brandstation samt övrig infrastruktur. Uppdraget ska
återrapporteras till kommunstyrelsen senast under
fjärde kvartalet 2018.
Uppdrag till samhällsbyggnadsförvaltningen att
utöka markreserven för exploateringar. För
genomförande av uppdraget avsätts 20 miljoner
kronor i exploateringsbudgeten. Uppdraget
återrapporteras i samband med kommunens
delårsrapport och årsredovisning 2018.
Uppdrag till samhällsbyggnadsförvaltningen att
i samråd med bildningsförvaltningen lokalisera
var ytterligare förskoleplatser ska skapas utifrån
den långsiktiga planen för utbyggnad av
förskolan. Detta behöver klargöras så snart som
möjligt så att arbete med detaljplaneändringar och
projektering kan starta. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast i september 2018
inför beredningen av övergripande plan med budget
2019-2021.

Uppdrag till samhällsbyggnadsförvaltningen att
införa servicepunkter på landsbygden. Uppdraget
återrapporteras inom ramen för kommunens delårsrapport och årsredovisning.
Uppdrag till samhällsbyggnadsförvaltningen att
att fram en strategisk plan för friluftsliv.
Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen
senast i september 2018 inför beredningen av övergripande plan med budget 2019-2021.
Uppdrag till samhällsbyggnadsförvaltningen att
utreda kostnader för och möjlig lokalisering av
en begravningsplats för husdjur. Uppdraget ska
återrapporteras till kommunstyrelsen senast i
september 2018 inför beredningen av övergripande
plan med budget 2019-2021.
Uppdrag till samhällsbyggnadsförvaltningen att
i samråd med Kollektivtrafikmyndigheten införa
elbussar i stadstrafiken. Uppdraget återrapporteras inom ramen för kommunens delårsrapport och
årsredovisning.
Uppdrag till bildningnämnden att i samråd med
kommunledningsförvaltningen och KFAB utreda
för- och nackdelar med en samlad gymnasieskola.
Utredningen ska belysa både kostnadsmässiga och
versamhetsmässiga effekter. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast i september
2018 inför beredningen av övergripande plan med
budget 2019-2021.
Uppdrag till vård- och omsorgsnämnden att i
samråd med kommunledningsförvaltningen och
KFAB ta fram en plan för byggnation av
ytterligare en gruppbostad enligt LSS. Uppdraget
ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast i
september 2018 inför beredningen av övergripande
plan med budget 2019-2021.
Uppdrag till viadidaktnämnden, socialnämnden
och samhällsbyggnadsförvaltningen att gemensamt utveckla och effektivisera arbetsformer som
säkerställer ett tydligt arbetsmarknadsperspektiv
i kommunens arbete med försörjningsstödstagare. För den enskilde är jobb och/eller studier
nyckeln till egen försörjning. För kommunen är en
ökad övergång från försörjningsstöd till arbete och
studier en förutsättning för att klara kostnadsutvecklingen. Inom ramen för uppdraget ska en översyn
göras för att säkra att ekonomiskt bistånd för den
enskilde, redan från första dagen, är sammankopplat
med insatser som leder till egen försörjning.
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Vidare ska samarbetet med Arbetsförmedlingen och
näringslivet ses över och utvecklas för att stärka
förutsättningarna för en ökad övergång från
försörjningsstöd till arbete eller studier. Uppdraget
ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast i
september 2018 inför beredningen av övergripande
plan med budget 2019-2021.
Uppdrag till socialnämnden att i samverkan med
andra berörda nämnder minska kostnaderna för
ekonomiskt bistånd och externa placeringar
Uppdraget följs upp månadsvis i kommunstyrelsen.
Uppdrag till kommunledningsförvaltningen att
ha beredskap för att tillsätta trygghets-/ordningsvakter. Uppdraget återrapporteras inom ramen för
kommunens delårsrapport och årsredovisning.
Uppdrag till kommunledningsförvaltningen att
utreda förutsättningar för att införa ett förbud
mot tiggeri i Katrineholms kommun. Uppdraget
återrapporteras inom ramen för kommunens delårsrapport och årsredovisning.
Uppdrag till kommunledningsförvaltningen att
fortsätta utreda förutsättningar för att övergå till
digitalt informationsbevarande, e-arkiv.
Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen
senast i september 2018 inför beredningen av
övergripande plan med budget 2019-2021.
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BILAGOR
Bilaga 1: Ekonomi- och upphandlingsavdelningens förteckning över
genomförda ramjusteringar under beredningsprocessen
Utgångspunkten är den beslutade ramen enligt övergripande plan med budget 2017-2019 (KF 2016-11-21,
§ 167). Alla belopp är i tusentals kronor.

Övergripande politisk ledning 2017

-11 018

Tekniska justeringar
Riksdagsval
Korrigering av lönemedel
Omorganisation KLF
Justering av politikerarvoden
Utebliven ersättning, ensamkommande

-931
0
80
-160
-500

Aktuell ram 2018

-12 529

varav Kommunfullmäktige
varav Revision
varav Överförmyndaren
varav Valnämnden

-4 636
-1 284
-5 623
-986

Bildningsnämnden 2017

-795 768

Tekniska justeringar
Lönekompensation 2016
Löneöverhäng 2017
Lönekompensation privata utförare 2016
Löneöverhäng privata utförare 2017
Kost/vaktmästeri omlastning lönekomp 2016
Kost/vaktmästeri omlastning löneöverhäng 2017
Lönekompensation 2017
Löneuppräkning 2018
Kapitaltjänstkostnader 2016
Effekt av uppdaterad resursfördelningsmodell
Förändrat PO-pålägg pga. nedjustering från 50 procent till föreslagen PO enligt SKL
om 39,2 procent
Extra lönesatsning
Förändrad telefonikostnad
Hyreskompensation 2017
Hyra, Karossen
Justering av politikerarvoden
Förändring av tidigare riktade bidrag
Justeringar under den politiska beredningen
Utökad verksamhet, städ- och måltidsersättning

Aktuell ram 2018

-7 981
-2 660
-418
-139
-445
-145
-12 337
-13 358
-2 006
-5 449
43 410
-11 158
614
-3 835
-800
-24
-224
-1 280

-814 004
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Kommunstyrelsen 2017
Tekniska justeringar
Lönekompensation 2016
Löneöverhäng 2017
Lönekompensation 2017
Löneuppräkning 2018
Förändring välfärdsfonden
Kapitaltjänstkostnader 2016
Förändrat PO-pålägg pga. nedjustering från 50 procent till föreslagen PO enligt SKL
om 39,2 procent
Korrigering av lönemedel
Omorganisation KLF
Ökade kostnader kollektivtrafik
Justering av arvodering, begravnigsförrättare
Förändrad telefonikostnad
Hyreskompensation 2017
Samordningsförbundet RAR i Sörmland
Västra stambanegruppen
Justering av politikerarvoden
Förändrad förbundsavgift till SKL
Politiska beslut
Friskvårdssatsning
Justeringar under den politiska beredningen
Resursförstärkning för arbete med detaljplaner och bygglov
Drifteffekt av investeringar
Utökat bidrag, Triangelgården
Förändring välfärdsfonden

Aktuell ram 2018
varav Välfärdsfonden
varav Kommuncentrala
varav Kommunledningsförvaltning
varav Samhällsbyggnadsförvaltning
varav KLC avskrivning
varav KLC internränta, ej driftskostnadspåverkande, se intäkt under posten
kapitalkostnadsintäkter
varav Kommunstyrelsens medel till förfogande
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-221 297
-1 000
-334
-1 385
-1 499
39 000
-776
5 865
605
-80
-2 401
-1
314
1 127
-466
-68
188
-35
-1 955
-1 000
-315
-600
-27 300

-213 414
-27 300
-10 490
-100 654
-58 470
-3 760
-6 740
-6 000
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Kulturnämnden 2017

-37 095

Tekniska justeringar
Lönekompensation 2016
Löneöverhäng 2017
Lönekompensation 2017
Löneuppräkning 2018
Kapitaltjänstkostnader 2016
Förändrad telefonikostnad
Hyreskompensation 2017
Justering av politikerarvoden
Förändrat PO-pålägg pga. nedjustering från 50 procent till föreslagen PO enligt SKL
om 39,2 procent

Aktuell ram 2018

1 532

-37 354

Bygg- och miljönämnden 2017

-514

Tekniska justeringar
Justering av politikerarvoden
Förändrat PO-pålägg pga. nedjustering från 50 procent till föreslagen PO enligt SKL
om 39,2 procent

Aktuell ram 2018

-7
0

-521

Service- och tekniknämnden 2017

-96 245

Tekniska justeringar
Lönekompensation 2016
Löneöverhäng 2017
Lönekompensation 2017
Löneuppräkning 2018
Kost/vaktmästeri omlastning lönekomp 2016
Kost/vaktmästeri omlastning löneöverhäng 2017
Kapitaltjänstkostnader 2016
Förändrat PO-pålägg pga. nedjustering från 50 procent till föreslagen PO enligt SKL
om 39,2 procent
Flytt till Rådmannen
Elsäkerhetsåtgärder
Extra lönesatsning
Förändrad telefonikostnad
Hyreskompensation 2017
Lägre leasingkostnader, Backavallen
Justering av politikerarvoden
Korrigering av lönemedel
Justeringar under den politiska beredningen
Drifteffekt av investeringar

Aktuell ram 2018

-267
-89
-411
-445
27
34
-633
-7

-1 315
-429
-2 056
-2 226
612
200
-839
8 003
-941
200
-134
163
-3 748
730
-19
-605
-1 176

-99 825
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Socialnämnden 2017
Tekniska justeringar
Lönekompensation 2016
Löneöverhäng 2017
Lönekompensation 2017
Löneuppräkning 2018
Kapitaltjänstkostnader 2016
Förändrad telefonikostnad
Justering av politikerarvoden
Förändrat PO-pålägg pga. nedjustering från 50 procent till föreslagen PO enligt SKL
om 39,2 procent

Aktuell ram 2018
Viadidaktnämnden 2017
Tekniska justeringar
Lönekompensation 2016
Löneöverhäng 2017
Lönekompensation 2017
Löneuppräkning 2018
Kapitaltjänstkostnader 2016
Förändrat PO-pålägg pga. nedjustering från 50 procent till föreslagen PO enligt SKL
om 39,2 procent
Extra lönesatsning
Förändrad telefonikostnad
Hyreskompensation 2017
Justering av politikerarvoden
Förändring av tidigare riktade bidrag, Katrineholms andel
Förändring av tidigare riktade bidrag, Vingåkers andel
Justeringar under den politiska beredningen
Feriearbete

Aktuell ram 2018
Vård- och omsorgsnämnden 2017
Tekniska justeringar
Lönekompensation 2016
Löneöverhäng 2017
Lönekompensation 2017
Löneuppräkning 2018
Gruppboende och servicebostad
Kost/vaktmästeri omlastning lönekomp 2016
Kost/vaktmästeri omlastning löneöverhäng 2017
Kapitaltjänstkostnader 2016
Effekt av uppdaterad resursfördelningsmodell
Extra lönesatsning
Förändrad telefonikostnad
Justering av politikerarvoden
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-177 231
-885
-295
-1 573
-1 703
-303
96
-20
6 280

-175 633
-52 908
-622
-207
-887
-961
11
2 188
-281
133
17
-7
-1 749
-490
-1 500

-57 263
-644 719
-6 630
-2 186
-9 793
-10 604
-10 646
-167
-55
44
-997
-4 677
602
-24
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Förändrat PO-pålägg pga. nedjustering från 50 procent till föreslagen PO enligt SKL
om 39,2 procent
Hyreskompensation 2017
Löneökning undersköterskor, 2016
Justeringar under den politiska beredningen
Förändring av timersättning, hemtjänst

Aktuell ram 2018

34 765
-2 331
-4 024
-8 700

-670 142

Räddningstjänsten VSR 2017

-27 355

Tekniska justeringar
Uppdatering av underlag

-1 386

Aktuell ram 2018

-28 741

FINANSIERING
Ökade kostnader för lokaler

-14 881

Ökade kostnader för verksamhetslokaler

6 477

Aktuellt budgeterat belopp 2018

-8 403

Lönekompensation

-28 442

Justeringar under den politiska beredningen
Uppdaterat antagande om löneökning till 2,5 %

28 442

Aktuellt budgeterat belopp 2018

0

Personalomkostnadspålägg och semesterlöneskuld
Förändrat PO-pålägg pga. nedjustering från 50 procent till föreslagen PO enligt SKL
om 39,2 procent

Aktuellt budgeterat belopp 2018
Pensioner
Effekt av uppdaterad prognos per 20170831

Aktuellt budgeterat belopp 2018
Intäkter Viadidakt Vingåker
Uppdatering av underlaget

180 251
-102 065

78 186
-96 500
-14 800

-111 300
9 526
3 186

Aktuellt budgeterat belopp 2018

12 712

Kapitalkostnadsintäkter

67 147

Uppdatering av underlaget

Aktuellt budgeterat belopp 2018

3 842

70 989
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Avskrivningar
För att beräkna avskrivningar måste hänsyn tas till flera faktorer såsom:
2016 års investeringar, vilka ännu inte är genomförda
Investeringar som skett under tidigare år som kommer att vara avskrivna under
2017
Planerade investeringar under 2017
Förslaget bygger dessutom på att investeringarna fördelas utöver året och på det
sättet sprids avskrivningskostnaderna.
Tekniska justeringar
Justering enligt flerårsplan

Aktuellt budgeterat belopp 2018
Skatteintäkter och utjämning
Effekt av uppdaterad skatteprognos. Skatteprognosen baseras på uppgifter från
Sveriges kommuner och landsting (SKL) september 2017 och 34 000 invånare.

Aktuellt budgeterat belopp 2018
Schablonersättning för flyktingmottagande
Justering enligt ny beräkning

Aktuellt budgeterat belopp 2018
Finansiering, utdelningar mm
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 enligt flerårsplan

-67 293

8 234

-59 059
2 028 074
81 154

2 109 227
4 000
-4 000

0
10 964

272

Aktuellt budgeterat belopp 2018

11 236

Ökade statsbidrag flyktingkvot, enligt
budgetproposition

26 435

Justering enligt flerårsplan

865

Aktuellt budgeterat belopp 2018

27 300

God ekonomisk hushållning

21 092

I beräkningarna är målet att ha ett resultat som är en procent av skatteintäkterna och
statsbidrag.
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Bilaga 2: Välfärdsfonden – reserverade medel för satsningar 2018
Under 2018 avsätts 27,3 miljoner kronor till en välfärdsfond för tidsbegränsade satsningar.
Kommunstyrelsen kan besluta om ytterligare åtgärder under året. Satsningarna påverkar inte nämndernas
ramar 2019. Alla belopp är i tusentals kronor.

Medel i välfärdsfonden

27 300

Fördelning av medel
Tillfällig resursförstärkning vård- och omsorgsnämnden

10 000

Medfinansiering yrkesvux Viadidakt

2 000

Tillfällig resursförstärkning socialnämnden

3 000

Genomförande av musikteaterprojektet ”Kvinnorna och staden”

175

Genomförande av föreningsmässa STN

200

Extra kollektivtrafik

200

Extra resurser för kompetensförsörjning och generationsväxling

6 000

Tillväxtfrämjande åtgärder samhällsbyggnadsförvaltningen

1 000

Kommungemensamma personalsociala aktiviteter
Välfärdsmedel, ej fördelade
Summa

600
4 125
27 300
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Bilaga 3: Sammanställning av medel för tillväxtfrämjande åtgärder,
integrationsfond samt RUR
Tillväxtfrämjande
åtgärder

Integrationsfonden

118,9

13,0

Beslut i övergripande plan med budget 2018-2020

0,0

-5,5

Återförda medel i övergripande plan med budget 2018-2020

9,1

0,0

35,3

0,7

Belopp i mnkr
Summa avsatta medel 2010-2018 inkl. återförda medel

Kvarstående att besluta om
RUR
Reserven om 17 miljoner kronor är outnyttjad.

Beslutade medel

Nyttjade medel

2010-2018

varav 2018

2010-2017

varav 2017

Tillväxtfrämjande åtgärder
Kompetensplaneringsprojekt*
E-förvaltning*
Samhällsutveckling
Varumärket Sveriges Lustgård*
Vision 2025
Särskilda insatser inom skolan*
Tillväxtprojekt SBF
Arbetslinjen*
Projekt Ungdomstorget
Verksamhetsomställning (demensriktlinjer)*
Satsning sommarjobb*
Klimatsmart mat
Hel- del på Lövåsen*
Kompetensutv. förskola Reggio Emilia
Turistbyrån
Arbetskläder för utomhusbruk*
Individ- och familjeomsorg
Lov- och sommarskola
Infrastruktur SBF
Tillväxtfrämjande åtgärder SBF
Uppbyggnad av arbetet med internationella strategin*
Förstudier enligt Övergripande plan med budget 2015-2017*
Resurser för volymökning barn och elever BIF
Extraordinära åtgärder flyktingkrisen*
Tillfällig resursförstärkning arbete med detaljplaner och bygglov
Tillfällig resursförstärkning till bl.a. ungdomsverksamhet KTF
Tillfällig resursförstärkning VOF
Återförda medel

92,7
1,3
1,0
1,0
0,4
0,4
3,0
0,6
25,5
3,8
2,0
3,8
6,0
3,0
0,6
0,7
1,4
2,0
0,6
2,8
1,5
0,6
0,2
13,0
5,0
1,0
0,5
2,0
9,1

9,1

74,5

0,5

9,1

0,9
0,7
1,0
0,4
0,4
2,8
0,6
24,7
3,8
1,7
2,9
6,0
2,3
0,6
0,7
1,2
2,0
0,6
2,8
1,5
0,6
0,0
13,0
0,0
1,0
0,5
2,0
0,0

Integrationsfonden
Resurser för volymökning barn och elever BIF
Resurser för fler ensamkommande barn och ungdomar SOC
Tillfällig resursförstärkning kulturnämndens
ungdomsverksamhet
Medel för uppbyggnad av ungdomsverksamhet i Valla
Medel för kostnadsökningar i arbetet med rättssäkerhet SOC

12,3
10,0
1,0

5,5
5,0
0,0

6,6
5,0
1,0

5,1
5,0
0,0

0,5

0,5

0,3
0,5

0,0
0,0

0,0
0,1
0,5

0,0
0,1
0,0

Belopp i mnkr

*Avser återförda medel om totalt 9,1 mnkr.

48 | Övergripande plan med budget 2018-2020 Katrineholms kommun

0,5

63

Bilaga 4: Statsbidrag
I tabellen nedan visas statsbidrag som förvaltningarna har sökt eller avser att söka 2017-2020. I tabellen
redovisas brutto- och nettokostnader för respektive statsbidrag. Bruttokostnaderna avser de kostnader som är
kopplade till de bidrag som respektive förvaltning avser att söka. Nettokostnaderna avser den ekonomiska
effekten som statsbidraget kommer att innebära för kommunen. Statsbidragen utgörs av i huvudsak två typer:
1) riktade statsbidrag, som framför allt handlar om bidrag till någon form av satsning, ambitionshöjning eller
stimulansmedel, och 2) ersättningar som framför allt handlar om att kommunen är ålagd att utföra verksamhet
som staten ansvarar för, till exempel flyktingmottagning.
I budgetpropositionen aviserade regeringen ytterligare statsbidrag till kommunerna, som inte finns specificerade i tabellen nedan. För Katrineholms kommuns del uppgår de ytterligare statsbidragen till cirka 27 miljoner
kronor. Av denna summa avser 12 miljoner kronor skolverksamhet i syfte att skapa en jämlik kunskapsskola
och arbete med att förbättra barns och ungas hälsa. Det är ännu oklart hur mycket av de 27 miljoner kronorna
som utgörs av tidigare statsbidrag och hur mycket som är nya statsbidrag. Mer information om statsbidragen
under 2018 kommer att presenteras länge fram.
STATSBIDRAG
Belopp i tkr

Pågående

Preliminära

2017
Brutto
Netto

Stimulansmedel för ökad bemanning inom
VOF äldreomsorgen
8 153
Statsbidrag för verksamhet med personliga
VOF ombud
847
Stimulansmedel för riktade insatser inom
VOF psykisk hälsa
843
SOC Återsökningar av faktiska kostnader
78 108
SOC Utvecklingsmedel Våld i nära relation
203
Stimulansmedel för ökad bemanning inom barnSOC och ungdomsvården
559
Stimulansmedel för ökad kompetensutveckling
SOC inom barn- och ungdomsvården
783
STF Skolmjölksstöd
300
STF Sommarlovsstöd för åldersgruppen 6–15 år
1 639
BIF Arbetsmarknadsanställningar
3 496
BIF Återsökning asylsökande
7 600
BIF Lärarlyftet
100
BIF Fortbildning specialpedagogik
234
BIF Läslyftet
333
BIF Minskade barngrupper
5 525
BIF Lågstadiesatsningen
13 104
BIF Läxhjälp
1 213
BIF Lovskola
324
BIF Kvalitetssäkrande åtgärder
1 579
BIF Karriärstjänster
4 250
BIF Fritidshemssatsningen
1 497
BIF Lärarlönelyftet
10 100
BIF Maxtaxa
8 268
BIF Gymnasial lärling
1 235
BIF Behörighet yrkeslärare
347
BIF Personalförstärkning elevhälsan
275
BIF Omsorg på obekväm tid
396
BIF Minoritetsspråk
15
BIF Papperslösa barn
139
BIF Samordnare nyanlända
103
BIF Ökad jämlikhet
1 400
BIF Introduktionsprogram
1 000
BIF Skapande skola
800
BIF Musik- och kulturskolebidraget
500

2018
Brutto
Netto

2019
Brutto
Netto

2020
Brutto
Netto

8 153

0

0

0

847

0

0

0

843
0
0
-6 500 71 500 -6 500 65 500 -5 500 60 500
0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
300
0
0 3 400
0 7 600
0
100
0
234
0
0 5 290
0 13 119
0 1 213
0
324
0 1 500
0 4 250
0 1 460
0 10 100
0 8 200
0 1 200
0
347
0
0
0
396
0
15
0
139
0
103
0 2 800
0 2 000
0
800
0
500

0

0

0
0
0
300
0
0 3 400
0 7 600
0
100
0
234
0
0 5 000
0 13 000
0 1 213
0
324
0 1 500
0 4 250
0 1 460
0 10 100
0 8 200
0 1 200
0
300
0
0
0
396
0
15
0
139
0
103
0 2 800
0 2 000
0
800
0
500

0

0
-5 500
0

0

0

0
0
0
300
0
0 3 400
0 7 600
0
100
0
234
0
0 5 000
0 13 000
0 1 213
0
324
0 1 500
0 4 250
0 1 460
0 10 100
0 8 200
0 1 200
0
300
0
0
0
396
0
15
0
139
0
103
0 2 800
0 2 000
0
800
0
500

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Bilaga 5: Volymutveckling
Kommunstyrelsen
Utfall
2016

Utfall
jan-jun
2017

Prognos
2017

Prognos
2018

Antal leverantörsfakturor

73 532

37 660

77 000

77 000

Antal lönespecifikationer

68 000

Volymmått

65 199

34 172

65 000

Antal näringslivsfrämjande aktiviteter

195

290

480

Antal företagsbesök

101

46

100

100

5

1

2

4

Antal EU-ansökningar
(projekt)

Kommunens tillväxt påverkar också antalet lönespecifikationer som kommer att öka.
Bildningsnämnden
Utfall 2016
Volymmått

Utfall
2017

Prognos
2017

Prognos
2018

Vår

Höst

Vår

Höst

Antal barn i förskola
inkl. pedagogisk
omsorg

1 776

1 709

1 865

1 761

1 917

Antal elever i
grundskola

3 803

3 843

3 873

4 086

3 977*

91

95

96

ingår
ovan

ingår
ovan

Antal barn i fritidshem

1 329

1 412

1 321

1 481

Antal elever i
gymnasieskolan

1 156

1 176

1 172

1 273

1 253*

39

36

35

ingår
ovan

ingår
ovan

Antal barn i
kulturskolans
verksamhet
(ämneskurs)

627

625

651

675

675

Antal pågående
ärenden inom
Elevhälsan

648

745

793

805

815

32

39

31

35

35

Antal elever i
grundsärskola

Antal elever i
gymnasiesärskolan

Antal barn inskrivna i
omsorg på obekväm
tid
Antal elever som
deltar i modersmålsundervisning

Det stora inflöde av nyanlända elever som bildningsförvaltningen kunnat se de senaste åren har stannat av
2017 och beräknas fortsätta vara lågt under 2018.
Antalet elever i grundsärskolan har ökat stadigt de
senste åren och Katrineholm har en betydligt högre
andel elever mottagna i särskolan än snittet i riket.
I Katrineholm är andelen cirka 2 procent medan den i
riket är 1 procent. Detta bidrar till att även antalet
integrerade särskoleelever ökar.
Antalet elever i gymnasieskolan har varit relativt
stabilt de senaste åren och beräknas vara fortsatt
stabilt även under de kommande åren eftersom
årskullarna inte varierar så mycket i storlek.
Katrineholms gymnasieskola påverkas även av
antalet elever till och från andra kommuner. Även
dessa grupper beräknas vara oförändrade de
kommande åren.
Bygg- och miljönämnden
Volymmått
Antal inkomna
bygglovsansökningar

665

665

670

670

* Inkl. särskola.

Under flera år har antalet barn i förskolan ökat. Det
beror på att det skedde en uppgång i antalet födda
barn 2012, en uppgång som sedan dess har hållit sig
stabil. Åren före 2012 varierade antalet födda barn
men snittet låg på cirka 370 barn per år. Från 2012
och framåt har antalet födda barn legat stabilt kring
410-420 barn. Detta gör att det varje år de senaste
fem åren har skrivits in en betydligt större grupp barn
på förskolan än vad som har skrivits ut ur förskolan
till förskoleklass.
Denna ökning i antalet födda barn kommer att
påverka grundskolan från och med 2018.
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Utfall
Prognos Prognos
jan-jun
2017
2018
2017

300

213

360

370

Antal strandskyddsärenden

18

13

15

15

Antal anmälningsärenden,
icke lovpliktiga åtgärder

159

70

150

200

Antal ansökningar om
förhandsbesked om bygglov

5

3

8

5

Antal antagna detaljplaner

4

4

10

12

Tillsynsuppdrag miljöskydd

103

46

150

160

Tillsynsuppdrag hälsoskydd

43

20

90

60

Tillsynsuppdrag livsmedel

289

177

263

289

Inkomna
avloppsansökningar

234

54

190

200

2 356

954

2 000

2 200

Antal miljö- och
hälsoskyddsärenden totalt
638

Utfall
2016

Det råder ett stort tryck på bygglovssidan. Antalet
inkomna bygglov har ökat med 20 procent första
halvåret 2017 jämfört med föregående år. Samma sak
gäller på plansidan där det finns en stor efterfrågan på
nya detaljplaner, både för kommunala satsningar på
nya skolor och ett nytt äldreboende, men även många
planer för bostadsbebyggelse och etableringsmark.
Kultur- och turismnämnden
Volymmått
Arrangemangsbidrag,
beviljade
Ungdomsbidrag Snabba
stålar, beviljade
Antal besökare i
Kulturhuset

Utfall
2016

Utfall
Prognos Prognos
jan-jun
2017
2018
2017

24

24

30

30

7

4

15

12

278 249

136 981

280 000

290 000

65

Volymmått

Utfall
2016

Utfall
Prognos Prognos
jan-jun
2017
2018
2017

Besök på Kulturhusets
konstutställningar

22 685

10 428

25 000

25 000

Utlån av e-media

10 645

6 564

10 000

12 000

7,5

3,3

7,8

7,0

varav lån per invånare på
huvudbiblioteket

59%

56%

55%

55%

varav lån per invånare på
skolbibliotek/filial

37%

44%

45%

45%

37 406

24 053

45 000

45 000

Utlån per invånare

Antal besökare på
Perrongen, Lokstallet

Budgeten för arrangemangsgarantin har under 2017
varit mindre än normalt för att ingå i "Mitt drömprojekt" under Katrineholms 100-årsfirande. Totalt
erhöll 20 olika projekt bidrag för att genomföra
arrangemang, projekt eller en aktivitet under
jubileumsåret.
Då ungdomsverksamheten varit under förändring
både lokalmässigt och innehållsmässigt under våren
2017 har inte fokus kunnat läggas på marknadsföring
i den utsträckning som planerats. Resurser på att
coacha unga till egna arrangemang har heller inte
kunnat prioriteras. Det är dock ett antal som ansökt
om Snabba Stålar men bara fyra som beviljats.
Service- och tekniknämnden
Volymmått

Utfall
2016

Utfall
Prognos Prognos
jan-jun
2017
2018
2017

Antal besökare i simhallen

126 628

70 544

135 000

135 000

Antal deltagare vid
arrangemang/läger inom
Sportcentrum

140 921

33 000

141 000

150 000

Antal avtal med föreningar

nytt mått

Asfaltsbeläggning, antal
kvadratmeter

35 283

10 890

45 000

40 000

Drift/underhåll av kilometer
GC-vägar

*

168,1

168,1

168,6

Drift/underhåll av kilometer
gatuvägar

*

22,7

22,7

22,7

Antal lunchportioner
förskola

235 337

140 195

250 000

260 000

Antal lunchportioner
grundskola

602 018

343 960

670 000

670 000

Antal lunchportioner
Duveholmsgymnasiet och
KTC

136 593

75 065

137 000

170 000

Antal dagsportioner
särskilt boende för äldre

127 601

62 034

132 000

130 000

Antal portioner matlåda
äldreomsorg

42 371

20 992

50 000

45 000

Antal inkommande samtal
per dag i växeln
Antal bilar inom
bilsamordningen

nytt mått
113

110

110

110

Sportcentrum har haft färre läger och arrangemang än
planerat under första delen av 2017. Beläggningen för
hösten ser bättre ut vilket gör att prognosen kvarstår.
Socialnämnden
Volymmått

Utfall
2016

Utfall
Prognos Prognos
jan-jun
2017
2018
2017

Antal hushåll som beviljats
ekonomiskt bistånd,
genomsnitt per månad

709

668

750

750

Antal ensamkommande barn
och unga

189

159

160

130

Antal utnyttjade vårddygn i
familjehem,
ensamkommande barn och
unga

31 503

10 301

40 000

20 000

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

25 422

9 899

17 000

12 000

Antal utnyttjade vårddygn i
familjehem, barn och unga
exkl ensamkommande

20 337

10 382

32 000

20 000

Antal utnyttjade vårddygn på
institution, barn och unga
exkl ensamkommande

3 182

1 766

3 000

4 000

Antal utnyttjade vårddygn på
institution, vuxna

4 603

3 709

5 000

6 000

Antal utnyttjade vårddygn på
Vårnäs, öppet intag

1 371

552

1 610

1 100

Antal pågående insatser,
kontaktfamiljer/
kontaktpersoner

83

71

100

100

Antal kvinnofridsärenden

120

40

100

100

Antal sociala kontrakt

231

216

150

150

28

28

28

28

Antal inkomna
aktualiseringar

4 447

1 314

4 000

4 000

Antal startade utredningar

1 918

977

2 000

2 000

Antal avslutade utredningar

1 992

945

2 000

2 000

Antal pågående utredningar

2 452

1 345

3 000

3 000

Antal stadigvarande
serveringstillstånd

Under det första halvåret 2017 har utbetalning av
försörjningsstöd minskat jämfört med samma period
föregående år. Orsaken till den positiva trenden är att
hushållens egna inkomster har ökat.
Kommunen har inte anvisats några ensamkommande
barn och unga under året. Flertalet av tidigare
anvisade ensamkommande barn och unga har under
året kunnat familjeåterförenas, några har återgått till
Migrationsverkets ansvar och vissa har blivit vuxna.
Därmed har antalet ensamkommande barn och unga,
som socialnämnden ansvarar för minskat.
Utifrån Inspektionen för vård och omsorgs (IVO)
granskning av ärenden som avser ungdomar och unga
vuxna (15-25 år), har socialnämnden förtydligat att
ansökningar om öppenvård ska avgöras med ett
beslut, vilket leder till en rättssäker handläggning
med möjlighet för den enskilde att kunna överklaga
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ett beslut. Detta har påverkat antalet utnyttjade
vårddygn på Vårnäs med öppet intag.
Klienter som bor i kategoriboendet och som har fått
bistånd till boende genom vård- och omsorgsnämnden, har inte kunnat flytta ut eftersom det
saknas bostäder. Det är också svårt att få nya
lägenheter till sociala kontrakt, och även att få dem
som har sociala kontrakt vidare till eget kontrakt
utifrån de inkomstkrav som finns från fastighetsägare.
Under det första halvåret 2017 har ärendeinflödet
avseende barn och ungdomar varit fortsatt högt.
Viadidaktnämnden
Utfall
2016

Utfall janjun 2017

Producerade
verksamhetspoäng
gymnasial nivå

205 000

110 000

210 000

225 000

Producerade
verksamhetspoäng
grundläggande nivå

138 400

112 000

170 000

170 000

2 200

1 400

2 000

2 000

450
46 % kv,
54 % män

540
50 % kv,
50 % män

575

575

305

380
48 % kv,
52 % män

350

350

Volymmått

Producerade
verksamhetspoäng
särskild utbildning för
vuxna
Antal studerande inom
svenska för invandrare,
sfi, genomsnitt per
månad
Antal studerande inom
samhällsorientering,
genomsnitt per månad

Prognos Prognos
2017
2018

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

nytt mått

Antal mottagna
ungdomar som faller
under aktivitetsansvaret

62
45 % kv,
55 % män

83
41 % kv,
59 % män

150

150

Antal deltagare i
arbetsmarknadsåtgärd i
Katrineholm anvisade av
socialförvaltningen

144
55 % kv,
45 % män

163
54 % kv,
46 % män

300

300

Antal deltagare i
arbetsmarknadsåtgärd i
Katrineholm anvisade av
Arbetsförmedlingen

197
46 % kv,
54 % män

195
51 % kv,
49 % män

300

250

Antal ungdomar 16-25
år från Katrineholm på
Viadidakt ungdomstorg

158
41 % kv,
59 % män

168
45 % kv,
55 % män

250

250

Antal feriearbetare i
Katrineholm

300
51 % kv,
49 % män

275
51 % kv,
49 % män

272

310

Viadidakt är sedan några år inne i en fas där
verksamhetsvolymerna inom vuxenutbildningen ökar
kraftigt. Ökningen sker både inom grundläggande och
gymnasial vuxenutbildning samt inom svenska för
invandrare (sfi). Inom grundläggande och gymnasial
vuxenutbildning samt särskild utbildning för vuxna
följs volymerna i form av producerade verksamhetspoäng. Verksamhetspoäng är ett mått på studieomfattningen där 20 poäng motsvarar en veckas
heltidsstudier för en elev. Viadidakt har redovisat
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antalet producerade verksamhetspoäng inom
grundläggande och gymnasial vuxenutbildning sedan
2014. Volymökningen sedan 2014 motsvarar nära
150 årsstudieplatser. Utfallet för det första halvåret
2017 tyder på att volymökningen fortsätter.
Inom sfi följs volymerna genom det genomsnittliga
antalet studerande per månad. Även här har
volymerna ökat. Volymökningen är delvis en effekt
av den flyktingsituation som rådde 2015.
Den pågående ökningen av antalet elever inom sfi är
en av de faktorer som talar för att volymerna inom
grundläggande och gymnasial vuxenutbildning
kommer att fortsätta öka.
Inom Viadidakts arbetsmarknadsåtgärder har det
också skett en ökning av antalet deltagare. En del av
förklaringen till ökningen är att både projektet
Integrationsbygget i Sörmland (IBIS) och det
särskilda uppdraget att utveckla sysselsättningsåtgärder för försörjningsstödstagare som står långt
från arbetsmarknaden tillkommit under perioden.
En annan bidragande orsak är att det skedde en
översyn av samverkansrutinerna med socialförvaltningen hösten 2016. I prognosen för 2018 finns ett
antal osäkerhetsfaktorer. Sysselsättningsuppdraget
som genomförts på uppdrag av kommunfullmäktige i
Katrineholms kommun, med deltagare anvisade från
socialförvaltningen, har visat på möjligheten att utöka
den målgrupp Viadidakt arbetar med. Arbetssättet ska
införas i ordinarie verksamhet under 2018.
En annan faktor som kan komma att påverka
Viadidakts verksamheter är hur regeringen förändrat
Arbetsförmedlingens uppdrag. Från 2017 är ett
särskilt prioriterat mål för Arbetsförmedlingen att
inskrivna utan fullständig gymnasieutbildning i högre
utsträckning ska påbörja reguljära studier. Detta kan
få konsekvenser både för inflödet till Viadidakts
arbetsmarknadsåtgärder och vuxenutbildning
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Vård- och omsorgsnämnden
Volymmått

Utfall
2016

Överförmyndaren

Utfall
Prognos Prognos
jan-jun
2017
2018
2017

Volymmått
Antal aktuella ärenden

620

618

620

625

varav godmanskap

306

323

330

340

varav förvaltarskap

65

66

66

66

varav ensamkommande barn

87

60

50

35

Utförda hemtjänsttimmar per
månad, intern regi

14 648

14 972

15 000

14 500

Utförda hemtjänsttimmar per
månad, extern regi

4 999

5 651

5 700

6 100

Personlig assistans beviljad
enligt socialförsäkringsbalken,
internt utförd

9 493

Personlig assistans beviljad
enligt socialförsäkringsbalken,
enbart de 20 första timmarna,
externt utförd

18 717

18 162

18 200

19 000

Personlig assistans enligt LSS,
internt utförd

704

590

600

600

Personlig assistans enligt LSS,
externt utförd

4 478

4 488

4 500

5 000

Belagda platser på LSSboende

130

131

131

147

Externa placeringar LSS

nytt
mått

Antal brukare med daglig
verksamhet inom LSS per
månad

201

209

233

240

1 505

1 418

1 500

1 500

Beviljade timmar boendestöd
per månad

9 304

9 600

9 600

Utfall
2016

Utfall
Prognos Prognos
delår
2017
2018
2017*

* Utfallet avser aktuell nivå per 5 oktober 2017

Den interna hemtjänsten har under perioden januari
samt mars till juni 2017 ökat antalet utförda timmar.
Under februari minskade hemtjänsten antalet utförda
timmar kraftigt på grund av att många omfattande
hemtjänstärenden avslutades. Detta ställer stora krav
på att snabbt ställa om verksamheten vid behov.
Den uppåtgående trenden med utförda timmar för
extern hemtjänst fortsätter eftersom fler personer
väljer privat hemtjänst.

Antalet ensamkommande barn och ungdomar
minskar genom att det tillkommer få nya ärenden
men också genom att barn som kom under flyktingkrisen 2015/16 nu blir myndiga. Prognoserna talar för
något sjunkande antal nya ärenden i hela landet.
Hittills under 2017 har endast ett helt nytt ärende
registrerats. Ett tiotal ärenden har tillkommit från
andra kommuner, som både kan avse ”hemflyttade”
barn eller omplacerade från andra kommuner.
Godmanskapen fortsätter att öka. Ny lagstiftning
med framtidsfullmakt och anhörigbehörighet kan få
till effekt att ökningen avtar, men det är ännu för
tidigt att se. Förvaltarskapen bedöms ligga kvar på
nuvarande nivå med små variationer. Trenden med
mer komplicerade ärenden fortsätter. Bedömningen
är att det framöver kommer bli en ökad koncentration
av komplicerade ärenden, i och med framtidsfullmakter och anhörigbehörighet som innebär att
anhöriga kommer att kunna ta hand om enklare delar.
Det talar för att godmanskapet mer och mer går mot
en insats på professionell nivå.

Antalet personer som behöver daglig verksamhet
fortsätter att öka. Samtidigt blir fler personer aktuella
för arbete och sysselsättning inom socialpsykiatrin.
En kraftig ökning av antal personer som har rätt till
arbete och sysselsättning i vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter väntas 2018.
Personlig assistans beviljad enligt både Socialförsäkringsbalken och LSS ökar. Det gäller både
internt och externt utförd assistans.
Antalet komplicerade individärenden med omfattande
insatser enligt LSS ökar. Volymutvecklingen inom
detta område är svår att förutse.
Antal beviljade timmar boendestöd förväntas öka
något inom neuropsykiatrin men förväntas i övrigt att
ligga kvar på 2016 års nivå.
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Bilaga 6: Indikatorer för uppföljning av resultatmål i kommunplan
2015-2018
Målområde

Resultatmål

Indikatorer

Tillväxt, jobb och egen
försörjning

Invånarantalet ska öka till minst
34 000 personer vid
mandatperiodens slut
KS

Invånarantal

Ytterligare förbättrat
företagsklimat
KS, BMN, VON, KIAB

Företagarnas sammanfattande
omdöme om kommunens service

Övergripande mål:
Befolkningstillväxt
Hög sysselsättning
Ökad egen försörjning
Växande och mångsidigt
näringsliv
Landsbygdsutveckling

Svenskt Näringslivs ranking av
kommunerna
Kundnöjdhet avseende kommunens
service och bemötande vid bygg-,
trafik- och miljöärenden
Kundnöjdhet avseende lokaler som
KIAB tillhandahåller
Antal lokala livsmedelsleverantörer
via kommunens interna
omlastningscentral

Ökad branschbredd i det lokala
näringslivet
KS

Andel av totala antalet branscher i
Sverige som finns representerade i
Katrineholms näringsliv

Växande handel och
besöksnäring
KS, KULN, STN

Försäljningsindex för
dagligvaruhandeln
Försäljningsindex för
sällanköpsvaruhandeln
Detaljhandelns totala omsättning
Sysselsättning inom handeln
Omsättningen inom besöksnäringen
Sysselsättningen inom
besöksnäringen
Externa cuper och läger
arrangerade på Sportcentrum

Fler nystartade företag

Antal nya företag

KS

Antal nya företag per 1000 invånare
Andel nya företag som finns kvar
efter tre år

Fler ungdomar ska starta UFföretag
KS, BIN

Antal elever som driver UF-företag

Andelen deltagare i kommunens
arbetsmarknadsverksamhet som
börjar arbeta eller studera efter
avslutad insats ska öka

Resultat vid avslut i kommunens
arbetsmarknadsverksamhet, andel
deltagare som börjat arbeta

VIAN
Andelen studerande som klarar
målen i utbildning i svenska för
invandrare ska öka
VIAN
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Resultat vid avslut i kommunens
arbetsmarknadsverksamhet, andel
deltagare som börjat studera
Andelen studerande som klarar
målen i utbildning i svenska för
invandrare
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Målområde

Resultatmål

Indikatorer

Andelen kvinnor och män med
ekonomiskt bistånd som övergår
till egen försörjning ska öka
VIAN, SOCN

Andelen kvinnor och män med
ekonomiskt bistånd som övergår till
egen försörjning

Tillgången till fiberbaserat
bredband ska öka
KS

Andel invånare med tillgång till
fiberbaserat bredband, i tätort resp
landsbygd

Andel personer med ekonomiskt
bistånd som anvisas till Viadidakt
som går vidare till egen försörjning

Andel invånare med tillgång till 100
Mbit/s bredband, i tätort resp
landsbygd

Attraktiva boende- och
livsmiljöer
Övergripande mål:
Ökat bostadsbyggande
Attraktiv stadsmiljö
Levande landsbygd
Säker och funktionell
infrastruktur och kollektivtrafik

Ökat bostadsbyggande
KS, BMN, VON, KFAB

Antal färdigställda lägenheter i
nybyggda småhus
Antal färdigställda lägenheter i
nybyggda flerbostadshus
Kommunens försäljning av tomter
för småhus och flerbostadshus
Handläggningstid för bygglov

Andelen nöjda hyresgäster hos
KFAB ska öka
KFAB

Kundnöjdhet avseende KFAB:s
bostäder

Till- och frångängligheten i
kommunala lokaler ska öka
KS, BIN, BMN, STN, VIAN, VON,
KFAB

Redovisning av tillgänglighetsförbättrande åtgärder i kommunala
lokaler

Fortsatt bra kommunikationer
KS, VON

Invånarnas bedömning av
kommunikationerna
Antal resande med stadstrafiken
(buss)
Antal resande med
landsbygdstrafiken (buss)
Antal tågstopp i rusningstid vid
Katrineholm Central (vardagar
kl 06-09 samt 16-19 under normal
säsong)

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

Andel invånare som är nöjda med
kommunens gång- och cykelvägar
(belysning, underhåll, snöröjning,
trafiksäkerhet)
Andel invånare som är nöjda med
kommunens gator och vägar
(belysning, underhåll, snöröjning,
trafiksäkerhet)
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Målområde

Resultatmål

Indikatorer

Utbildning

Förskolan ska byggas ut efter
behov

Antal nya förskoleavdelningar som
öppnas under mandatperioden

Övergripande mål:
Fler flickor och pojkar ska klara
målen i grundskolan och
gymnasie-skolan och nå höga
resultat
Trygga barn och ungdomar som
mår bra
Höjd utbildningsnivå

BIN

Andel barn som får plats på förskola
på önskat placeringsdatum
Väntetid i antal dagar för de barn som
inte fått plats på förskola på önskat
placeringsdatum

Trygg och utvecklande
förskoleverksamhet
BIN

Barn per årsarbetare i förskolan, antal
Faktisk personaltäthet, antal
närvarande barn per närvarande
personal
Andel föräldrar som är nöjda med den
verksamhet som bedrivs i
Katrineholms förskolor
Andel flickor och pojkar på förskolan
som uppger att de tycker om att vara
på förskolan

Alla elever ska tidigt klara
kunskapsmålen i skolan
BIN, KULN

Andel flickor och pojkar som går ut
årskurs 1 som kan läsa
Andel elever som får godkänt i alla
delmoment för de nationella proven i
årskurs 3
Andelen elever som uppnått
kunskapskraven i alla ämnen (som
eleven läser) i årskurs 6

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

Andelen flickor och pojkar i årskurs 9
som är behöriga till gymnasieskolan
Meritvärdet för flickor och pojkar i
årskurs 9
Andel elever med ärende hos
Elevhälsan som bedöms ha fått
förbättrade förutsättningar att klara
målen i skolan genom stödet från
Elevhälsan och åtgärder som skolan
har satt in

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

Andel gymnasieelever med examen
inom 4 år, flickor och pojkar
Andel flickor och pojkar med
grundläggande behörighet till
universitet och högskola
Betygspoäng för flickor och pojkar
efter avslutad gymnasieutbildning

Andelen elever som mår bra och
trivs i skolan ska öka

Elever/pedagogisk personal
grundskola, antal

BIN, STN

Andel flickor och pojkar i årskurs 9
som anger att känner sig trygga i
skolan
Andel flickor och pojkar i årskurs 9
som anger att de är nöjda med sin
skola som helhet
Andel flickor och pojkar som mår bra
Andel flickor och pojkar som inte
använder tobak, alkohol eller droger

56 | Övergripande plan med budget 2018-2020 Katrineholms kommun

71
Målområde

Resultatmål

Indikatorer
Elevnärvaro vid skollunchen på
högstadiet och vid
Duveholmsgymnasiet och KTC

Höjd utbildningsnivå i
kommunen
BIN, KULN, VIAN, VON

Andel kvinnor och män i
grundläggande vuxenutbildning som
klarar målen
Andel kvinnor och män i gymnasial
vuxenutbildning som klarar målen
Andel kvinnor och män med
eftergymnasial utbildning

Den digitala delaktigheten ska
öka i alla åldrar
KS, BIN, KULN, VIAN, VON

Andel invånare som upplever sig vara
digitalt delaktig när det gäller att nyttja
e-tjänster inom kommun och landsting
Andel invånare som upplever sig vara
digitalt delaktig när det gäller att utföra
bankärenden
Andel invånare som upplever sig vara
digitalt delaktig när det gäller att söka
information
Andel invånare som upplever sig vara
digitalt delaktig när det gäller att delta i
samhällsdebatten
Andel invånare som upplever sig vara
digitalt delaktig när det gäller att vara
aktiv på sociala medier
Andel anställda i Katrineholms
kommun som känner sig digitalt
delaktiga och kan använda de digitalta
verktyg och system som behövs i
arbetet

Omsorg och trygghet
Övergripande mål:
Social omsorg som utgår från
individens behov och självbestämmande för ökad trygghet
och livskvalitet
Katrineholm ska vara en trygg
och säker kommun att leva och
verka i

Omsorgen för äldre och
funktionsnedsatta ska byggas ut
efter behov
VON

Väntetid till särskilt boende inom
äldreomsorgen

Ökad trygghet för hemtjänstens
brukare
VON

Personalkontinuitet inom hemtjänsten
antal personer som en
hemtjänsttagare möter under 14
dagar, medelvärde
Andel brukare som svarar att det
känns ganska/mycket tryggt att bo
hemma med stöd från hemtjänsten

Fortsatt utveckling av service
och omvårdnad för hemtjänstens
brukare
VON

Andel brukare med hemtjänst som
svarar att personalen oftast/alltid tar
hänsyn till åsikter och önskemål
Andel brukare med hemtjänst som
svarar att de oftast/alltid kan påverka
vilka tider de får stöd
Andel brukare som svarar att
personalen oftast/alltid brukar
meddela i förväg om tillfälliga
förändringar
Andel brukare som svarar att de
sammantaget är ganska/mycket nöjda
med den hemtjänst de har
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Målområde

Resultatmål

Indikatorer
Andel brukare som svarar att de vet
vart de ska vända sig med synpunkter
eller klagomål på hemtjänsten

Fortsatt utveckling av vård och
omsorg för äldre i särskilt
boende
VON

Andel brukare inom särskilt boende
som svarar att personalen oftast/alltid
tar hänsyn till åsikter och önskemål
Andel brukare inom särskilt boende
som svarar att de oftast/alltid kan
påverka vilka tider de får hjälp av
personalen
Andel brukare som svarar att det
känns ganska/mycket tryggt att bo på
ett särskilt boende
Andel brukare som svarar att
personalen oftast/alltid brukar
meddela i förväg om tillfälliga
förändringar
Andel brukare som svarar att de
sammantaget är ganska/mycket nöjda
med sitt särskilda boende

Minskad risk för undernäring för
äldreomsorgens brukare
STN, VON

Andel brukare i särskilt boende med
risk för undernäring enligt bedömning i
Senior Alert
Andel brukare i särskilt boende med
bedömd risk för undernäring som har
en planerad förebyggande åtgärd
Andel brukare i särskilt boende vars
nattfasta är mindre än 11 timmar (med
hänsyn taget till den enskildes
önskemål)

Fortsatt utveckling av vård och
omsorg för personer med
funktionsnedsättning
VON

Andel brukare inom omsorg till
personer med funktionsnedsättning
som upplever att de får bestämma om
saker som är viktiga för dem själva i
hemmet/daglig
verksamhet/sysselsättning
Andel brukare inom omsorg till
personer med funktionsnedsättning
som upplever att personalen bryr sig
om dem
Andel brukare inom omsorg till
personer med funktionsnedsättning
som upplever att personalen pratar
med dem så att de förstår vad
personalen menar

Barn och ungdomar i behov av
stöd från socialnämnden ska i
ökad utsträckning upptäckas
tidigt och få insatser där barnets
behov sätts i centrum
BIN, KULN, SOCN

Antal informationsbesök av
socialsekreterare på förskola, BVC
och skola
Genomsnittlig utredningstid för individoch familjeomsorgens utredningar
avseende barn och ungdomar 0-20 år
Andel av barn som kommunen
placerar i familjehem/på institution
som genomgår hälso- och
tandvårdsundersökning i samband
med socialnämndens första placering
av individen
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73
Målområde

Resultatmål

Indikatorer
Andel barn i familjehem som besökts
minst en gång per kvartal

Fortsatt utveckling av
socialnämndens insatser utifrån
den enskildes behov
SOCN

Andel brukare som upplever att
behovet är tillgodosett

Ökad trygghet och säkerhet för
kommunens invånare
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN,
VIAN, VON, KFAB, VSR

Invånarnas bedömning av tryggheten i
kommunen

Andel brukare som upplever att
socialförvaltningen har god
tillgänglighet och bra bemötande

Andel av till kommunen inkommande
uppdrag avseende klottersanering
som slutförs inom 24 timmar
Antal anmälda våldsbrott i kommunen
(per 100 000 invånare)
Antal personer som skadas eller
omkommer i olyckor som föranleder
räddningsinsats
Andel olyckor där räddningstjänstens
första enhet kommer fram inom
målsatt tid
Antal personer som utbildats av
räddningstjänsten kring
olycksförebyggande och
olycksavhjälpande åtgärder
Andel av de olyckor som föranlett
räddningsinsats där en första
skadebegränsande åtgärd gjorts av
enskild

Kultur, idrott och fritid

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

Andel invånare som upplever sig vara
delaktiga i kulturlivet i Katrineholm

Övergripande mål:
Ett rikt kultur- och fritidsliv som
alla invånare kan ta del av
Goda förutsättningar för spontan
och organiserad idrott
Stark samverkan med
föreningslivet
God folkhälsa

BIN, KULN, STN, SOCN, VON

Andel invånare som upplever sig vara
delaktiga i idrottslivet i Katrineholm
Antal deltagare i Perrongens
gruppverksamheter
Antal deltagare/besökare i kulturnämndens programverksamhet
Antal medlemmar i föreningar som
sorterar under kulturnämnden
Antal deltagare/besökare i
kulturföreningarnas program
Antal aktiva låntagare på Katrineholms
bibliotek

Goda möjligheter till en
innehållsrik och aktiv fritid i
Katrineholms kommun
BIN, KULN, STN, VON

Invånarnas bedömning av
fritidsmöjligheterna i kommunen
(parker, natur, idrott, kultur,
föreningsliv, nöjen)

Kulturverksamheter som
invånarna är nöjda med
BIN, KULN, VON

Invånarnas bedömning av
biblioteksverksamheten
Invånarnas bedömning av utställningsoch konstverksamheter
Invånarnas bedömning av
teaterföreställningar och konserter
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74
Målområde

Resultatmål

Indikatorer
Invånarnas bedömning av
kulturutbudet för barn och unga
Andel unga och unga vuxna som är
nöjda med den verksamhet som
erbjuds inom kulturområdet

Sportcentrum ska ha nöjda
utövare och besökare
STN

Andel nöjda utövare och besökare på
Sportcentrum

Förbättrade möjligheter att delta i
sociala aktiviteter för brukare i
äldreomsorgen
STN, KULN, VON

Andel boendeplatser i särskilt boende
som erbjuder minst två organiserade
och gemensamma aktiviteter på
vardagar
Andel boendeplatser i särskilt boende
som erbjuder minst en organiserad
och gemensam aktivitet per dag under
helgen
Andel äldre som svarar att de är
ganska/mycket nöjda med de
aktiviteter som erbjuds på sitt
särskilda boende
Andel äldre i särskilt boende som inte
besväras av ensamhet
Andel äldre i särskilt boende som
svarar att de upplever att
möjligheterna att komma utomhus är
ganska/mycket bra
Antal äldre som äter i de kommunala
lunchrestaurangerna

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

Könsfördelning på Perrongen,
Lokstallet
Könsfördelning bland deltagare i det
kulturella föreningslivet
Könsfördelning bland deltagare i det
idrotts- och fritidsrelaterade
föreningslivet inom service- och
tekniknämndens
verksamhetsområden

Andelen invånare med goda
levnadsvanor ska öka
KS, BIN, KULN, STN, VIAN, VON

Andel invånare som använder tobak
Andel invånare med skadliga
alkoholvanor
Andel invånare med goda kostvanor
Andel invånare som är fysiskt aktiva
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75
Målområde

Resultatmål

Indikatorer

Hållbar miljö

Ökad andel miljöbilar i
kommunens verksamheter
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN,
VON, KFAB

Andel miljöbilar av totalt antal bilar i
kommunkoncernen

Kommunens energiförbrukning
ska minska
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN,
VIAN, VON, KFAB

Minskning av energianvändning i
kommunens lägenhetsbestånd sedan
2008

Minst hälften av matavfallet ska
behandlas biologiskt så att
energi och näring tas till vara
KVAAB

Andel matavfall som samlas in och
behandlas biologiskt

Övergripande mål:
Minskad klimatpåverkan
Rena sjöar och vattendrag
Biologisk mångfald
God bebyggd miljö

Minskning av energianvändning i
kommunens verksamhetslokaler
sedan 2008

Andel hushåll som uppger att de
sorterar ut matavfall
Andel hushållsavfall som återvinns
genom materialåtervinning, inklusive
biologisk behandling

Andelen sjöar med god ekologisk
status ska öka
KS, BMN, STN

Andel sjöar med god ekologisk status

Skyddad natur ska bevaras för
att främja biologisk mångfald
KS, STN

Areal reservat och biotopskydd

Fortsatt utveckling av
klimatsmarta och ekologiska
måltider i kommunens
måltidsverksamhet inom
förskola, skola och äldreomsorg

Matsvinn per portion i samband med
lunchserveringarna, antal gram

BIN, STN, VON

Kostnaden för kommunens inköp av
ekologiska livsmedel som andel av
kommunens totala kostnad för inköp
av livsmedel
Kostnaden för kommunens inköp av
närproducerade livsmedel som andel
av kommunens totala kostnad för
inköp av livsmedel
Livsmedelsinköpens klimatavtryck

Ökat gästfokus i kommunens
måltidsverksamhet inom
förskola, skola och äldreomsorg
BIN, STN, VON

Andel barn som är nöjda med maten
och måltidsmiljön
Andelen äldre som svarar att maten
smakar ganska/mycket bra på sitt
särskilda boende
Andelen äldre som svarar att
måltiderna på sitt särskilda boende
ofta/alltid är en trevlig stund på dagen
Andelen äldre på särskilt boende med
en aktuell genomförandeplan som
innehåller information om den äldres
önskemål och behov i samband med
måltiderna
Andel äldre på särskilt boende som
har möjlighet att välja mellan olika
maträtter
Andel elever som har schemalagd
lunch
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76
Målområde

Resultatmål

Indikatorer

Ekonomi och organisation

Resultatet ska uppgå till minst en
procent av skatteintäkterna

Resultat i förhållande till skatteintäkter
och utjämning

Övergripande mål:
God ekonomisk hushållning
Tillgänglig, tydlig och öppen
organisation
Attraktiv arbetsgivare för tryggad
personalförsörjning

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

Utveckling av nettokostnader
respektive skatteintäkter och
utjämning

Avskrivningar ska under
planperioden inte ta mer än tre
procent av driftbudgeten
KS

Avskrivningar i förhållande till
nettodriftbudget

Kommunens lokalresurser ska
utvecklas för ökad funktionalitet,
kostnadseffektivitet och
kundnöjdhet

Kundnöjdhet avseende KFAB:s
verksamhetslokaler

KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN,
VON, KFAB
Kommunens tillgänglighet per
telefon och e-post ska förbättras
KS, BMN, BIN, KULN, STN, SOCN,
VIAN, VON

Andel invånare som får svar på en
enkel e-postfråga inom två
arbetsdagar
Andel invånare som får ett direkt svar
på en enkel fråga när de tar kontakt
med kommunen via telefon
Andel invånare som uppfattar att de
får ett gott bemötande när de via
telefon ställer en enkel fråga till
kommunen

Tydlig och effektiv
kommunikation
KS, BMN, BIN, KULN, STN, SOCN,
VIAN, VON

Andel av maxpoäng i SKL:s
webbinformationsundersökning utifrån
ett invånarperspektiv
Andel av maxpoäng i SKL:s
webbinformationsundersökning utifrån
ett företagarperspektiv

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

Resultat i undersökningen kring
hållbart medarbetarengagemang

Tryggad personalförsörjning
genom utvecklad rekrytering
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN,
VON

Andel påbörjade rekryteringar där
tjänsten tillsätts
Andel rekryteringar där tjänsten
tillsätts med eftersökt kompetens
enligt rekryteringskravprofilen
Andel anställda med heltidsanställning

Minskad sjukfrånvaro
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN,
VON
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Andel sjukfrånvarotimmar av ordinarie
arbetstid, totalt
Del av sjukfrånvaro som är längre än
60 dagar
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Tillväxt – Tilltro – Trygghet
Katrineholm i omvandling
Övergripande plan med budget 2018-2020
Ett axplock ur satsningar och investeringar i
Socialdemokraternas och Moderaternas förslag till kommunstyrelsen

78

Kommunplan 2015-2018
•
•
•
•
•
•
•

Tillväxt, jobb och egen försörjning
Attraktiva boende- och livsmiljöer
Utbildning
Omsorg och trygghet
Kultur, idrott och fritid
Hållbar miljö
Ekonomi och organisation

Förutsättningar för budgetarbetet
•
•

•
•

Befolkningsmålet för mandatperioden kommer nås
Från 2020 kommer kommunens kostnader öka till följd av
omfattande investeringar i bland annat nya förskolor,
skolor och äldreboende
Långsiktighet i planeringen är avgörande för att
säkerställa en hållbar ekonomi över tid
Utrymme finns för vissa tidsbegränsade satsningar som
inte ökar kostnader längre fram, en välfärdsfond för
tidsbegränsade insatser finns även 2018
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TILLVÄXT,
JOBB OCH EGEN
FÖRSÖRJNING

Tillväxt, jobb och egen försörjning
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Proaktiva insatser för fler företagsetableringar och fortsatt arbete för ett
bra företagsklimat
Utökad markreserv för exploateringar och fortsatt bostadsbyggande,
20 mnkr
Satsning på bredbandsutbyggnad, 50 mnkr under 5 år
Avgiftsfria bussresor inom kommunen för elever under sommarlovet
Avgiftsfria bussresor inom kommunen för 65+ under sommaren,
ca 200 tkr
Tillväxtprojekt samhällsbyggnadsförvaltningen, 1 mnkr
Feriejobb för alla ungdomar på sommarlovet efter år 1 i gymnasiet,
2,5 mnkr
Fortsatt satsning på extratjänster
Uppdrag att säkerställa ett tydligt arbetsmarknadsperspektiv i
kommunens arbete med försörjningsstödstagare
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ATTRAKTIVA BOENDEOCH LIVSMILJÖER

Attraktiva boende- och livsmiljöer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Masterplan för norra stadsdelen
Sveaparken, 5 mnkr under två år
Resursförstärkning för arbete med detaljplaner och bygglov, 1 mnkr
Digitalisering och e-tjänster plan- och bygglovshantering, 0,5 mnkr
Fortsatt satsning på trädgårdsstaden och naturmiljöer: övriga parker,
lekplatser, friluftsbad och grönytor, ca 1,3 mnkr
Inrätta servicepunkter på landsbygden, 0,1 mnkr
Offentlig konst, 1,0 mnkr
Ljus i staden – förbättrad belysning, 1,7 mnkr
Nya stråket, 7 mnkr 2018
Drottninggatan, 3 mnkr under två år
Cirkulationsplats Kungsgatan/Fredsgatan, 2,5 mnkr
Satsning på gång- och cykelvägar, 1,2 mnkr
Beläggningsytor, 7 mnkr
Nytt parkeringshus på Norr
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UTBILDNING

Utbildning
Ramökning bildningsnämnden till följd av uppdaterad
resursfördelningsmodell, 5,4 mnkr
•
Resurser för ev. ytterligare volymökningar barn och elever, 5 mnkr
•
Familjecentral, 2 mnkr
•
Utbyggnation av förskolan med cirka 200 förskoleplatser, 18,7 mnkr
•
Två nya grundskolor
•
Om-/tillbyggnation av Sandbäcksskolan, 65 mnkr
•
Duschar och omklädningsrum Järvenhallen, 0,8 mnkr
•
Fortsatt satsning på upprustning av utemiljön skolor/förskolor, 2,1 mnkr
•
1:1-satsningen fortsätter, 9 mnkr
•
Sommarskola i Lokstallet
•
Satsning skolbibliotek med ny teknik, 1,1 mnkr under tre år
•
Yrkesvux, 2 mnkr
•
Fortsatt arbete för att öka digital delaktighet
Därutöver finns statliga riktade medel till bildningsnämnden
•
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OMSORG OCH
TRYGGHET

Omsorg och trygghet
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uppdrag till alla nämnder att verka för ökad säkerhet och trygghet
Nytt äldreboende med 96 platser
Ny gruppbostad och ny servicebostad Hästen, 10 mnkr
Ramökning vård- och omsorgsnämnden till följd av uppdaterad
resursfördelningsmodell, 1 mnkr
Ramökning vård- och omsorgsnämnden hemtjänst, 8,7 mnkr
Tillfällig resursförstärkning vård- och omsorgsnämnden, 10 mnkr
Uppdrag att planera för ytterligare en gruppbostad LSS
Ny brandstation
Tillfällig resursförstärkning socialnämnden, 3 mnkr
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KULTUR, IDROTT OCH
FRITID

Kultur, idrott och fritid
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ny konstgräsplan (Värmbol), 7 mnkr
Utbyte av konstgräs Backavallen, 2,5 mnkr
Upprustning av tennis/gymnastik/boulehallen, 4,5 mnkr
Upprustning Backavallen A-läktare, 1,4 mnkr
Hinderbana Sportcentrum, 0,5 mnkr
Övriga investeringar Sportcentrum, ca 2,8 mnkr
Forssjö friluftsområde, 1 mnkr under 2 år
Aktivitetsparker i Björkvik och Bie, 0,6 mnkr
Upprustning övriga idrottsplatser, 0,5 mnkr
Upprustning av friluftsbad
Lyckliga gatorna fortsätter med gatufester och fritidsaktiviteter
Black Box för teater i Lokstallet, totalt 10,2 mnkr
Utemiljö och streetbasketplan vid Lokstallet, 0,6 mnkr
Tillfällig resursförstärkning kulturnämnden, 0,8 mnkr
Fortsatt folkhälsoarbete med fokus på barn och unga
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HÅLLBAR MILJÖ

Hållbar miljö
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Flera olika projekt med statligt stöd för att minska klimatpåverkan
Kommunen deltar i Fossilfritt Sverige
Uppdrag att införa elbussar i stadstrafiken
Investeringar i reningsverket Rosenholm
Mer solenergi i samband med takunderhåll
Fortsatt arbete med inventering av enskilda avlopp
Sjöreningsprojekt Öljaren, 1 mnkr under 2 år
Miljö- och energibesparande åtgärder KFAB, 3 mnkr
Fortsatt utbyte till LED i gatubelysningen
Fortsatt höga ambitioner när det gäller klimatsmart och ekologisk mat
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EKONOMI OCH
ORGANISATION

Ekonomi och organisation
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fortsatt uppdrag att digitalisera och utveckla nya e-tjänster
Ny webbplats, 1 mnkr
Kontaktcenter
Heltid som norm
Extra satsning kompetensförsörjning och generationsväxling, 6 mnkr
Uppdrag att minska sjukfrånvaron, delmål 6 procent under planperioden
Friskvårdsbidrag införs, bidraget är upp till 1000 kr per anställd
Kommunövergripande personalsociala aktiviteter, 600 tkr
Investeringar i arbetsmiljöåtgärder, 2 mnkr
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Särskilda uppdrag
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Verka för ökad säkerhet och trygghet (samtliga nämnder)
Fortsatt utveckling av verksamheterna genom digitalisering och nya etjänster (samtliga nämnder)
Minska sjukfrånvaron, med delmålet att få ner den totala sjukfrånvaron till
högst 6 procent under planperioden (samtliga nämnder)
Masterplan för norra stadsdelen med ett helhetsgrepp kring utveckling av
stadsmiljön, bostadsbyggande, förskolor och skolor, omsorg, kultur- och
fritidsliv, gång- och cykelvägar, belysning, parkeringshus, brandstation samt
övrig infrastruktur (SBF i samråd med berörda förvaltningar)
Utöka markreserven för exploateringar (SBF)
Lokalisering av nya förskoleplatser enligt långsiktig plan
(SBF i samråd med BIF)
Servicepunkter på landsbygden (SBF)
Strategisk plan för friluftsliv (SBF)
Begravningsplats för husdjur – utreda kostnader och möjlig plats (SBF)

Särskilda uppdrag, forts
•
•
•
•

•
•
•
•

Införa elbussar i stadstrafiken (SBF i samråd med Kollektivtrafikmyndigheten)
För- och nackdelar med samlad gymnasieskola
(BIN i samråd med KLF och KFAB)
Plan för byggnation av ytterligare en gruppbostad LSS
(VON i samråd KLF och KFAB)
Utveckla arbetsformer som säkerställer ett tydligt arbetsmarknadsperspektiv
i kommunens arbete med försörjningsstödstagare
(SOCN, Viadidaktnämnden och SBF)
Minska kostnaderna för ekonomiskt bistånd och externa placeringar (SOCN)
Beredskap för att tillsätta trygghets-/ordningsvakter (KLF)
Utreda förutsättningar för att införa förbud mot tiggeri i Katrineholms kommun
(KLF)
Fortsatt uppdrag att utreda förutsättningar för e-arkiv (KLF)
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Nämndernas ramar
Ökad ram

Tillfälliga
medel

Övergripande politisk ledning
Bildningsnämnden
Kommunstyrelsen
Kulturnämnden
Bygg- och miljönämnden
Service- och tekniknämnden
Socialnämnden
Viadidaktnämnden

400
36 200
7 600
1 100
0
7 100
1 700
2 700

0
5 000
7 800
775
0
200
3 000
2 000

Vård- och omsorgsnämnden
Räddningstjänsten VSR
TOTALT

38 200
1 400
96 400

10 000
0
28 775

Belopp i tkr
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Välfärdsfonden –
tidsbegränsade satsningar 2018
•

Tillfällig resursförstärkning vård- och omsorgsnämnden, 10 mnkr

•

Yrkesvux Viadidakt, 2 mnkr

•

Tillfällig resursförstärkning socialnämnden, 3 mnkr

•

Genomförande av musikteaterprojektet ”Kvinnorna och staden”, 175 tkr

•

Genomförande av föreningsmässa STN, 200 tkr

•

Avgiftsfria resor i kollektivtrafiken för 65+ under sommaren, 200 tkr

•

Extra resurser för kompetensförsörjning och generationsväxling, 6 mnkr

•

Tillväxtfrämjande åtgärder samhällsbyggnadsförvaltningen, 1 mnkr

•

Välfärdsmedel, ej fördelade, 4,1 mnkr

Totalt 27,3 miljoner kronor

Andra tidsbegränsade satsningar
Från integrationsfonden:
•

Resurser för volymökning barn och elever bildningsnämnden, 5 mnkr

•

Tillfällig resursförstärkning kulturnämndens ungdomsverksamhet, 500 tkr

•

Ungdomsverksamhet i Valla, 100 tkr
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Investeringar och exploateringar
under 2018
Verksamhetsinvesteringar
Fastighetsinvesteringar

81 mnkr
138 mnkr

Investeringar i infrastruktur och parker

42 mnkr

Exploateringar

40 mnkr

Resultat och skattesats 2018
Budgeterat resultat

21,5 mnkr

KS medel till förfogande

6,0 mnkr

Oförändrad skattesats

22,18 kr

Beräknat utifrån ett befolkningsunderlag på 34 000 invånare

90

Resurser att tillgå utöver budgeten
Öronmärkta medel från tidigare års resultat

35,3 mnkr

Integrationsfonden

0,7 mnkr

Resultatutjämningsreserv (RUR)

17 mnkr

Katrineholm
Läge för liv & lust
Vision 2025: I Katrineholm är lust den
drivande kraften för skapande och utveckling
– för liv, lärande och företagsamhet. Lust
är passion, vilja, ambition. Det är också det
lustfyllda – det vi lever för och det vi lever av –
mat, kärlek, arbete, gemenskap, upplevelser.
Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för
handling och förändring.
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KONTAKTA OSS
Telefon
Kommunens växel: 0150-570 00
Öppet alla vardagar klockan 08:00-17:00

Besöksadress
Stadshuset Gröna Kulle
Fredsgatan 38
641 30 Katrineholm
Stadshuset Gröna Kulle har öppet måndag till fredag klockan 08:00-12:00 och 13:00-16:00.

Skicka brev
Katrineholms kommun
(Förvaltningsnamn och kontaktperson)
Box 472
641 27 Katrineholm

E-post
kommunen@katrineholm.se

Webbplats
www.katrineholm.se

Facebook

www.facebook.com/katrineholm.se

YouTube

www.youtube.com/katrineholms

Instagram

www.instagram.com/katrineholmskommun/

Twitter

www.twitter.com/Katrineholm_se
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Katrineholm
Läge för liv & lust

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

Foto: Hanna Maxstad

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

94

Sida 2 av 24

Sida.
3. Inledning - Vi sätter välfärden först
3. Arbete, studier och försörjning
4. Barn och ungdom
7. Boende och byggande
8. Ekonomi
8. Folkhälsa, jämlikhet, jämställdhet, tillgänglighet och friskvård
9. Miljö
11. Integration
12. Kollektivtrafik
12. Näringsliv och tillväxt
13. Personal
14. Vård och omsorg
15. Satsningar och särskilda uppdrag
18. Särskilda uppdrag samtliga nämnder/KFAB/Utdelningar/skatt
19. Driftbudget 2018 med plan 2019–20
20. Investeringsbudget 2018 - 2020
24. Fastighetsinvesteringar/Resurser att tillgå utöver budget

95

Sida 3 av 24

Budget 2018 och planering 2019–20
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 oavsett kön, etnisk bakgrund, ålder,
utbildning eller sexuell läggning. Skatt är ett sätt att fördela den välfärd vi skapar
tillsammans. Det vi inte betalar i skatt får vi istället betala genom avgifter vilket betyder att
vi inte får mer i plånboken. Den som inte har råd kan då inte heller ta del av välfärden.
Därför tycker vi att det är viktigt med en solidarisk skattepolitik. Vi tycker att varje budgetår
skall avslutas med, inte bara ett ekonomiskt bokslut, utan även ett välfärdsbokslut där vi
redovisar vad vi har fått för pengarna och hur vi har utvecklat välfärden.
Vi vill inte att den kommunala verksamheten eller våra gemensamma tillgångar hamnar i
fickorna på privata vinstintressen. Vi betraktar inte skolan, vården och omsorgen som
handelsvaror som man kan köpa och sälja. Därför säger vi nej till privatiseringar av den
kommunala verksamheten. Istället vill vi satsa på och 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.
Arbete, studier och försörjning
Den höga arbetslösheten, särskilt då ungdomsarbetslösheten, är ett stort bekymmer i hela
landet. Det gäller 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. 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. Det finns mycket 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
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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 ta del av satsningen på extratjänster i välfärden där långtidsarbetslösa
erbjuds arbete med avtalsenlig lön. Extratjänsterna ska erbjudas i samtliga delar av den
kommunala verksamheten och därför är det viktigt med en kartläggning av lämpliga
arbetsplatser i samarbete med de fackliga organisationerna.
Kostnaderna för försörjningsstödet i kommunen har ökat vilket anstränger socialnämndens
ekonomi. Alltför länge har socialnämnden varit underbudgeterad. Därför är det viktigt att
socialnämndens ekonomiska ram speglar behoven och budgeteras utifrån detta.
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, för mobbing, för olyckor 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 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 med starka resurser till elevhälsan och
modersmålsundervisningen samtidigt som vi måste fortsätta minska barngruppernas storlek
och öka personaltätheten på förskolorna.
Sverige är ett av många länder som har skrivit under Fn.s barnkonvention. Det finns tre
centrala principer i konventionen som har särskild betydelse för kommuner:
– Artikel 3, om barnets bästa som ska komma i främsta rummet vid alla
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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.
Målet är att kunna erbjuda förskole- och/eller fritidsverksamhet under obekväm arbetstid
om det finns barn i behov av omsorg.
Vi vill dessutom utöka rätten till minst 30 timmar per vecka. Det innebär samtidigt att rätten
till förskola stärks för barn till arbetslösa och föräldralediga.
Vi anser också att personaltätheten och barngruppsstorlekarna behöver ses över och
resurser tillföras för att undvika en ökad arbetsbelastning på personalen.
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.
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Kulturskolan
Målet måste vara att alla barn ska få möjlighet att pröva på olika kulturyttringar. För att det
ska bli möjligt måste kulturskolan göras tillgänglig för alla.
En avgörande tillgänglighetsfråga är avgifterna till kulturskolan.
Vänsterpartiet anser att barn från alla familjer, oavsett ekonomi eller social ställning, ska ges
möjlighet att delta i kulturskolans verksamhet. För att detta ska bli verklighet måste
avgifterna till kulturskolan sänkas.
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 plan för byggandet i kommunen. Det är lätt att bli entusiastisk när
någon vill bygga bostäder i kommunen. Det finns en risk att byggandet blir något
slumpmässigt och låser en senare expansion av centrala delar av staden. Om vi menar att
staden ska växa med flera tusen invånare till på sikt, så vill troligtvis en del av dem bo
centralt. Vi vill ha en högre exploateringsgrad av de centrala tomter som finns i kommunen
idag eftersom centrum annars riskerar att byggas fast i en struktur som kan utarma de redan
pressade förutsättningarna för handel och service i stadens centrala affärskvarter.
Kommunens bostadsplanering ska motverka utanförskap och segregation genom att
garantera allas rätt till en bostad samt bidra till en ekologisk och ekonomisk hållbar
utveckling.
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Det kommunala fastighetsbolaget är det främsta verktyget kommunen har för att värna
rätten till en bra bostad och boendemiljö samt för byggnation av fler hyresrätter.
Förtätning med blandade funktioner är en huvudstrategi och grund för att skapa en hållbar
stad.
Vänsterpartiet anser att planeringen av bostäder på landsbygden huvudsakligen bör inriktas
mot befintliga tätorter och längs stråk som trafikeras av kollektivtrafik. Där kan
kollektivtrafiken säkras och utvecklas. Andra alternativ innebär att planera för ökat
bilberoende och ökad miljöbelastning.
Vi förordar också ett helhetsgrepp när det gäller utformningen av centrum där det framtida
resecentrums utformning kopplas ihop med planerna för utformningen av Stortorget. Vi vill
även se ett helhetsgrepp för utvecklingen av Backavallen.
Ekonomi
Vänsterpartiet anser att en kommun skall kunna budgetera över en konjunkturcykel.
Kommunallagen har varit inskränkande på just den punkten. En resultatutjämningsreserv är
ett steg i rätt riktning och en möjlighet att kunna täcka upp vid konjunktursvängningar utan
att behöva ta till minskade budgetramar för nämnderna och personaluppsägningar.
Kommunfullmäktige, som är kommunens högst beslutande organ är den som lägger fast
budgetramarna för nämnderna, det är kommunfullmäktige som också beslutar om
skattesatsen och det är kommunfullmäktige som beslutar i frågor av större vikt för
kommunen. Därför anser vi att det också skall vara kommunfullmäktige som beslutar om hur
och när resultatutjämningsreserven skall användas.
Vi vill att Kommunfullmäktige förfogar över resultatutjämningsreserven och beslutar när
medel kan tas i anspråk.
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.
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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 skulle öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att delta
i utbildningar, i arbetslivet, och i samhällslivet som helhet.
Med jämställdhet menar vi att kvinnor och män ska ha samma rätt till arbete och
ekonomiskt oberoende, samma möjligheter att kombinera arbete och familj, samma rätt till
sin beskärda del av den politiska makten och så vidare. Kvinnor arbetar lika mycket som
männen men får inte samma betalt. Resultatet är sämre ekonomi och mer stress och ohälsa.
Därför skall löneskillnader mellan män och kvinnor med samma arbetsuppgifter bort. De
flesta som arbetar deltid idag är kvinnor. Man skall kunna leva på sin lön. Vi anser att heltid
är en rättighet och deltid en möjlighet.
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. Katrineholm har bra
möjligheter att bli en producent av egen miljövänlig el. När vi nu ska fatta beslut i
investeringsbudgeten om en rad nybyggen samt upprustningar och takbyten på kommunens
fastigheter så vill vi att man samtidigt tittar på möjligheten att installera eller förbereda för
att kunna installera solceller. Ekologiskt odlade råvaror borde vara möjligt att upphandla
med kravspecificering att råvarorna ska ha transporterats så korta avstånd som möjligt. Det
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är Vänsterpartiets uppfattning att det övergripande målet i kommunens miljöarbete bör vara
att uppnå klimatneutralitet och en hållbar utveckling. Vänsterpartiet värnar den biologiska
mångfalden i kommunen. Restriktivitet skall gälla vid dispenser från strandskyddsreglerna
för att värna de naturvärden som dessa områden har samt värna allemansrätten och
medborgarnas tillgång till det offentliga rummet. Det krävs även en långsiktig planering inför
hotet om framtida klimatförändringar. Avledning av dagvatten och en kartläggning av
översvämningshotade områden är ett par exempel på framtida utmaningar.
Världens energianvändning har mer än fördubblats de senaste fyra decennierna och då är
det främst kol, olja och gas som har dominerat. Jordens befolkning kommer att, och har
naturligtvis rätt, att kräva sin beskärda del av jordens tillgångar och välstånd. Men då är
frågan vilka energislag skall vi satsa på? Vi anser att det svenska energisystemet skall bidra
till att underlätta miljö-och klimatomställningen i Sverige. Därför är det nödvändigt med en
fortsatt satsning på förnybar elproduktion om vi vill uppnå målet om ett ekologiskt hållbart
samhälle.
För att i framtiden garantera tillgången till en stabil, prisvärd och miljövänlig el så är
kommunala investeringar i egna sol och vindkraftsanläggningar en bra affär och en bra
investering för framtiden. Att äga sina egna energianläggningar lönar sig i längden eftersom
man därigenom får en ökad kontroll och överblick på kostnaderna.
Katrineholm har bra förutsättningar för produktion av egen el. Det finns en innovationskraft i
kommunen vars kunskaper vi borde ta tillvara mer. Genom solceller på kommunala
byggnader, genom vindkraftverk och genom de innovationsrika krafterna inom förnybar
energi som vi har i kommunen, tycker Vänsterpartiet att vi tillsammans i ett samarbete skall
ta steget fullt ut och utveckla kommunens möjligheter att producera egen miljövänlig el. Vi
är i ett läge där vi har möjligheter att sätta Katrineholm på kartan som en framåtblickande
och ledande miljökommun med ett logistikcentrum för omlastning av gods från väg till
järnväg och med produktion av egen miljövänlig el.
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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. Den är dessutom miljövänligare än bilen. Det är
vänsterpartiets ambition att förbättra och utveckla kollektivtrafiken i kommunen genom att
göra den mer tillgänglig och billigare för Katrineholmarna. Vi vill arbeta för att hitta smidiga
lösningar som stämmer överens med de behov som kommunens invånare har.
Infrastrukturfrågor är viktiga för varje kommuns utveckling. Med sitt läge som en
järnvägsknutpunkt och pendlarort så har Katrineholm bra förutsättningar att locka till sig
både människor och företag.
Vänsterpartiet i Katrineholm vill även arbeta för bättre kommunikationer och
pendlingsmöjligheter mellan Katrineholm, våra grannkommuner, regionen, våra grannlän
och andra orter inom pendlingsavstånd. Detta är viktigt, inte minst för arbetspendlingen och
för tillgängligheten till sjukvården i länet.
Katrineholm växer, det byggs och befolkningen ökar samtidigt som vi är inne i en fas av
förtätning av staden. För att leva upp till ambitionerna i trafikstrategin där vi styr om från
biltrafik till gång, cykel och kollektivtrafik så behöver vi höja ambitionsnivån för
kollektivtrafiken från dagens nivå. Vänsterpartiet vill arbeta med alternativa
kollektivtrafiklösningar för att göra kollektivtrafiken mer tillgänglig, till exempel genom anropsstyrd
trafik samt genomföra försök 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
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åtgärder att gynna och stimulera företagandet i Katrineholm, skapa fler arbetstillfällen och
därmed gynna en positiv utveckling av Katrineholms kommun.
Personal
Rätt till heltid är en viktig fråga. Inte minst för jämställdheten. Det är oftare kvinnor som
arbetar deltid och som inte klarar att försörja sig själva. Deltid ska självklart vara en
möjlighet för dem som önskar det. Nu har vi fattat beslut om rätt till heltid i kommunen för
att säkra kompetensförsörjningen och leva upp till ansvaret som en ansvarstagande
arbetsgivare och det är då viktigt att vi möter upp denna satsning med de resurser som det
kommer att kräva. Vi tycker att det är viktigt att all kommunanställd personal har bra
arbetsförhållanden och en bra arbetsmiljö – även chefer/arbetsledare. Den kommunala
verksamheten skall inte vara underbemannad. Ingen anställd ska behöva känna att man inte
räcker till. Ingen skall behöva vara arbetsledare för mer än 30 personer. Med för stort antal
underställda finns inte tid för medarbetarsamtal och lönesamtal mm, som ingår i
arbetsuppgifterna. Detta är oerhört viktigt för kommunen om man vill vara trovärdig som en
god arbetsgivare med en bra personalpolicy. Årliga lönekartläggningar är ett viktigt verktyg
för att utjämna orättvisa löneskillnader och höja de lägsta lönerna för att minska
löneklyftorna i kommunen.
Vi anser att det är dags att börja avskaffa de så kallade delade turer, d v s arbete på morgon
och förmiddag med en längre ledighet mitt på dagen och därefter ett ytterligare pass
eftermiddag/kväll. Ofta går det inte att utnyttja ledigheten mitt på dagen, vilket innebär
långa arbetsdagar. Denna för arbetsmiljön och för hälsan negativa utveckling på
arbetsmarknaden, vanligast inom äldreomsorg, hemtjänst och kollektivtrafik, bör därför
snarast brytas. Att avveckla de delade turerna inom kommunens verksamheter skulle öka
kommunens attraktionskraft som arbetsgivare.
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!
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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.
Vård och omsorg
En hög personaltäthet behövs inom verksamheterna för att säkra kvaliteten på
omvårdnaden. Kompetensen hos personalen är hög och måste vara det för att klara att
vårda folk hemma. Sjukhusplatserna är få och det ställs allt högre krav på vård i hemmet,
oavsett ålder och sjukdomsbild. Vi behöver sätta in resurser för förstärkning av personalen
för att möta behoven i kommunen. Vi fortsätter att hävda att äldre bör få bestämma vad de
ska få hjälp med – valfrihet på riktigt – inte vilket bolag som utför uppgifter som
biståndsbedömare har godkänt. Vi vill ersätta LOV med riktig valfrihet.
Behovet av flerspråkiga insatser inom äldreomsorgen ökar. Många som inte har svenska som
modersmål tappar ofta svenskan som andra språk vid stigande ålder. Demografin ställer
också andra krav idag på flerspråkiga insatser inom äldreomsorgen. Vi tycker därför det är
viktigt att se över vilka insatser man kan sätta in och börja med att utreda möjligheten att
inrätta en avdelning för finskspråkig eller flerspråkig äldreomsorg på ett av våra
äldreboenden.
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Satsningar och särskilda uppdrag
Kommunstyrelsen


Uppdra till kommunstyrelsen, att utreda frågan om produktion av egen el, i
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.



Påbörja en lönekartläggning under 2018 och arbeta aktivt med att minska löneklyftorna.



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.



Påbörja arbetet med att inrätta en familjecentral.



Inrätta ett medborgarkontor med utökad funktion där man samlar arbetsuppgifter från olika
kommunala och statliga förvaltningar och där medborgaren omedelbart kan få hjälp eller bli
hänvisad till rätt instans. Inget medborgarkontor är det andra likt men den gemensamma
nämnaren är att man ska möta medborgarens behov genom god tillgänglighet, hög
servicenivå och kompetens, oavsett vad ärendet gäller. Exempel kan vara
konsumentrådgivning, samhällsinformation, lokalbokning, blanketter mm.
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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.

Bildningsnämnden


Se över behovet av och stärka insatserna för barn med särskilda behov.



Arbeta för att höja personaltätheten och minska gruppstorlekarna i förskolan.



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.



Utreda kostnader för och möjligheten att sänka avgifterna till kulturskolan.

Bygg och Miljönämnden


Vid bygglovsärenden Iaktta behovet av 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.



Iaktta restriktivitet vid strandskyddsdispenser.



Påbörja en översyn av gamla detaljplaner i centrala lägen med låg exploateringsgrad.

109

Sida 17 av 24

Kultur och turismnämnden


Arbeta för att utöka samarbetet med våra lokala turistmål för att locka fler besökare
till kommunen.



Utveckla fritidsgårdsverksamheten i kommunens tätort och kransorter.



Fortsätta att satsa på och utöka ungkulturverksamheten i kommunen.

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 2018.



Se över tillgängligheten på Djulöområdet och skapa ett sammanhållet stråk som kan
användas även av personer med rullstol/permobil.

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.

Vård och omsorgsnämnden


Öka valfriheten i äldreomsorgen inom ramen för den kommunala hemtjänsten
genom att utreda möjligheten att tillhandahålla fler timmar som brukaren själv kan
förfoga över.
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Kontinuerligt kartlägga behovet av framtida flerspråkiga insatser.
Utreda möjligheten att inrätta en avdelning för finskspråkig eller flerspråkig
äldreomsorg på ett av våra äldreboenden.



Påbörja avskaffandet av delade turer och på så sätt starta en höjning av
personaltätheten.

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.

KFAB
Särskilda uppdrag


Vid nybyggnation, upprustningar och takbyten på kommunens fastigheter installera
eller förbereda för att kunna installera solceller.



Förbättra utemiljön vid akutbostäderna och anlägga en lekplats för barn.

Utdelningar
Vi tar inte ut någon utdelning från KFAB utan föreslår att de pengarna stannar kvar i bolaget.
(800 000SEK)

Skatt
Skattesatsen fastställs till 22,18 kronor per skattekrona.
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Övergripande driftsbudget 2018 med plan 2019 - 2020
Belopp i tusentals kronor (tkr)

Budget

Budget

Total budget Plan

Plan

Nämnd/styrelse

2017

2018

2018*

2020

Övergripande politisk ledning

2019

-11 018

-11 459

-11 459

-12 317

-12 317

Bildningsnämnden

-795 768

-813 980

-818 980

-815 980

-815 980

Kommunstyrelsen

-221 297

-211 511

-196 136

-187 911

-187 911

varav Välfärdsfonden

-39 000

-27 300

-4 125

-1 300

-1 300

varav Kommuncentrala

-46 951

-10 678

-10 678

-10 678

-10 678

varav Kommunledningsförvaltningen

-77 156

-101 563

-108 163

-100 963

-100 963

varav Samhällsbyggnadsförvaltningen inkl KLC

-52 190

-68 970

-70 170

-68 970

-68 970

varav Kommunstyrelsens medel till förfogande

-6 000

-3 000

-3 000

-3 000

-3 000

-37 095

-37 847

-38 622

-37 847

-37 847

-514

-514

-514

-514

-514

-96 245

-99 807

-100 007

-99 807

-99 807

-177 231

-177 113

-180 113

-177 113

-177 113

-52 908

-57 256

-59 256

-55 756

-55 756

-644 719

-670 118

-680 118

-674 732

-674 732

Räddningstjänsten VSR

-27 355

-28 741

-28 741

-28 741

-28 741

Kompensation för ökade löner

-18 700

0

0

0

-32 330

Ofördelade medel till nämnder

0

-46

-46

-46

-46

-2 082 849

-2 108 392

-2 090 764

-2 123 094

-14 881

-8 403

-29 908

-52 405

-28 442

0

-32 330

-33 138

-6 200

0

0

0

0

0

-865

-955

180 251

78 186

80 078

82 018

-96 500

-111 300

-103 100

-112 900

9 526

12 711

12 711

12 711

67 147

70 989

70 989

70 989

-67 293

-59 059

-71 779

-76 718

1 428 513

1 476 980

1 529 045

1 587 148

544 568

569 387

588 755

608 357

54 993

62 861

62 861

62 861

4 000

0

0

0

10 964

10 436

10 436

10 436

26 435

27 300

19 140

11 480

2 113 081

2 130 088

2 136 033

2 169 884

TOTALT med nytt utjämningssystem

30 233

21 696

45 269

46 790

Budgeterat resultat i % av skatter och utjämning

1,49%

1,03%

2,08%

2,07%

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING
20 281
21 092
*Inklusive tillfälliga medel från välfärds och integrationsfonden

21 807

22 584

Kultur och Turismnämnden
Bygg- och miljönämnden
Service- och tekniknämnden
Socialnämnden
Viadidaktnämnden
Vård- och omsorgsnämnden

Summa nämnder

Ökade kostnader lokaler
Löneuppräkning
Ofördelade löner överhäng
Drifteffekt av föreslagna investeringar
Po-påslag och semesterlöneskuld
Pensioner
Intäkter Viadidakt-Vingåker
Kapitalkostnadsintäkter
Avskrivningar
Skatteintäkter
Kommunalekonomisk utjämning
Kommunal fastighetsavgift
Schablonersättning för flyktingmottagande
Finansiering, utdelningar m.m.
Ökade statsbidrag
Summa finansiering
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Investeringsbudget 2018 - 2020
Nämn Kateg
d
ori
KS/KLF
5
KS/KLF
4
KS/KLF
4
KS/KLF
4
KS/KLF
4
KS/KLF
4
KS/KLF
4
KS/KLF
4
KS/KLF
4
KS/KLF
4
KS/KLF
4
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF

1
1
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Benämning
Bredband
Utbyggnad trådlösa nätverk
Årliga nätverksinvesteringar
Mobilt reservelverk
Ny webbplats
Flytt EDU till ADM
Upphandling ekonomisystem
Möbler
Utbyte av iPads, kommunfullmäktige
Övriga trygghetsskapande åtgärder
Arbetsmiljöåtgärder
Summa kommunledningsförvaltning
Tillgänglighetsåtgärder
Miljöinventeringar
Övriga investeringar
Åtgärder enligt dagvattenstrategin
Fokusområde vatten
Fokusområden övriga miljömål
Sjöreningsprojekt Öljaren
Servicepunkter på landsbygden
Digitalisering och E-tjänst
Drottninggatan
Trädgårdsgatan-Floragatan-Fredsgatan
Nollvisionsåtgärder
Ny park på Norr (Park 2030)
Forssjö friluftsområde
Värmbolsvägen-Dalvägen
Stensättersgatan
Hastighetssäkring övergångsställen
Hastighetssäkring av områden
Sveaparken
Temaparker
Kollektivtrafikåtgärder
Nya Stråket
Infart P-hus
Lövåsen/Sandbäcken
Aktivitetsparker i kransorterna
Stortorget
Infart Djulöområdet
Åtgärder enligt parkeringsstrategi
Bievägen, Norra stadsdelen
Nya informationsplatser/skyltar

2018
10 000
1 500
2 400
700
1 000
190
500
200
360
1 500
500
18 850
250
150
250
300
600
500
100
500

250
500

250
250

500
6 000
500
600

300
100

2019
10 000

2020
10 000

1 000

1 000

12 000
250
150
650
500
250
750
500

10 000
250
150
350
500
250
750

2 000

1 000
3 000
250
1 000

250
250
500

250
250
3 000
1 000
500
6 000
500
500
300

500
2 500
250

1 200
1 000
250
250
2 000
1 000
500
6 000
500
300
2 500
1 500
500
2 500
250
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KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF

BIN
BIN
BIN
BIN
BIN
BIN
BIN
BIN
BIN
BIN
BIN
BIN
BIN

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Vasavägen
Attraktiva gångstråk
Järnvägsinfarterna
GC-väg till Lokstallarna
Gator, övrigt
Ljus i staden
Belysning i parker
Katrineholms Logistikcentrum
Resecentrum
Aulaparken
Belysning i centrum
Hundparker
Östermalmsgatan GC-väg
GC-väg Nävertorpsgatan
Åtgärder enligt Hastighetsplanen
Åtgärder enligt GC-plan
GC-väg Vingåkersvägen Rönngatan
Åtgärder enligt Djulögruppen
Cirkulationsplats Kungsgatan/Fredsgatan
GC-väg Kungsgatan
Cirkulationsplats rv 52 Värmbolsvägen
Köpmangatan gångfartsområde
Sportcentrum åtgärder enl. Framtidsgruppen
Eriksbergsvägen/Kyrkogårdsvägen
Duvestrand, park och bad
Markreserv
Exploatering Lövåsen
Exploatering Knorran
Exploatering, ospecificerad
summa Exploatering
summa samhällsbyggnadsförvaltning
Investeringsram Kommunstyrelsen
Förskola - inventarier och teknisk utrustning
Grundskola - inventarier och teknisk utrustning
Gymnasieskola - teknisk utrustning och nyinvestering
Gemensamma verksamheter
Förvaltningskontoret
Bibas (barn i behov av särskilt stöd)
Upprustning idrottshallar
Oförutsedda investeringar och myndighetskrav
Familjecentral
1:1 satsning år 1 - 9
Teknisk utrustning förskolan
Inventarier ny skola 7-9
Inventarier ny F-6 skola norr
Investeringsram Bildningsnämnden

500
250
100
1 500

250

250
250
2 500
750

500
600
750
750
600
500
200
1 000
700
250
250
500
1 000
500
1 250
500

1 000
500

600
500
200
1 000
250
250
250
500
1 350
1 000
500
500

4 000

20 000
5 000
5 000
10 000
40 000
58 250
77 100
2 300
3 100
4 200
700
50
50
500
500
250
9 000
700

21 350

2 000
4 000
1 000
500

4 000
500
3 000

0
38 950
50 950
1 300
2 200
2 300
600

0
47 650
57 650
1 300
2 200
2 500
600

50
500
500

50
500
500

9 000

9 000

28 300
12 300
57 050

16 650
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VIAN
KULN
KULN
KULN
KULN

4 Inventarier till lokaler
Investeringsram Viadidaktnämnden
4 Black Box
4 Konstnärlig utsmyckning
4 Konstinköp
4 Inventarier

KULN
KULN
KULN
KULN

4
4
4
4

STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN

1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Kick Bike bana
RFID skolbibliotek
Konstnärlig utsmyckning Stortorget
Streetbasketbana
Investeringsram Kulturnämnden
Skydd och säkerhet äventyrsbad
Oförutsedda investeringar
Rådmannen
Arbetsmiljöåtgärder
Storköksutrustning
Måltidsmiljö yttre och inre
Matbil, fossilfri
Städmaskiner
Övriga IP
Lekplatser, parkutrustning
Växthuset, teknik och utrustning
Trädprojekt
Friluftsbad
Parker och grönytor
Automatbevattning park
Maskiner och fordon
Sportutrustning SPC (inkl. gymnastikutrustning)
Utveckling - nya sporter
Tillgänglighet och information - digitalisering Sportcentrum
Nytt underlag 2 st tennisbanor (utebanor)
Backavallen upprustning läktare A-plan exteriört
Sportcentrum läktare konstgräsplan samt simhall
Backavallen trygghets- och säkerhetsåtgärder (utemiljö, belysning m.m.)
Backavallen nytt toppskikt friidrottsbanor
Sportcentrum arbetsfordon och arbetsmaskiner
Backavallen, ishallen sarg + plexiglas krav från ishockeyförbundet
Backavallen utbyte av konstgräs
Ny konstgräsplan i Katrineholm
Djulö camping servicebyggnad
Djulö camping
Idrottens hus
Inventarier Idrottens hus personal Backavallen
Inventarier maskingarage Backavallen
Backavallen konvertering energi och kylsystem
Backavallen allaktivitetsanläggningar

430
430
3 000
975
300
500

330
330

330
330

500
300
500

500
300
500

450
375
100
5 250
300
1 800
3 500
500
2 000
1 500
600
300
1 230
800
650
50
250
200
5 100
900
450
800
1 400
150
450

200

560

1 950
50
1 800

1 860
50
1 800

500
2 500
1 000
600
300

500
2 500

800
500
300
50
500
200

800
400
300
50
450
200

900
700
100

900

300
500
150
700
450
600

300

150
1 800

2 500

400

7 000
250
250

300
19 000
300

5 000
650
16 200

115

Sida 23 av 24

STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN

4
4
5
5
5
5
5
5

SOCN
SOCN
SOCN

4
4
1

VON
VON
VON
VON
VON
VON
VON
VON
VON
VON
VON
VON
VON

1
1
1
1
1
4
4
4
4
4
4
4
4

Pressläktare
Tennis- gymnastik- boulehallen + vandrarhem
Beläggningsarbeten
Grusbelagda GC-vägar
Gator, kantstöd, brunnar, räcken
Motionsspår
LED-belysning
Belysningsstolpar stabilitetsprovning
Investeringsram Service- och tekniknämnden
Möbler och inventarier ny våning
Digitalisering - utveckling/datorprogram
Arbetsmiljöåtgärder
Investeringsram Socialnämnden
Arbetsmiljöåtgärder
Digitalisering trygg och effektiv hemgång
Person-/taklyftar, rullstolar
Arbetstekniska hjälpmedel
Diskdesinfektor
Sängar och madrasser
Ny teknik
Möbler, markiser till gemensamhetsutrymmen
Ny gruppbostad, inventarier
Ny servicebostad, inventarier
Skogsbrynet, inventarier
Hjälpmedel
Inventarier nytt äldreboende Dufvestrand
Investeringsram Vård- och omsorgsnämnden
Summa Total

1 000
4 500
7 000
200
200
700
1 000
900
40 330
400
300
600
1 300
400
200
200
150
80
200
400
500
700
700

7 000
200
200
700
3 000
900
53 600
100
100
600
800
400

7 000
200
200
700
3 000
900
44 050
100
100
600
800
400

200
150
80
200
400
500

200
150
80
200
400
500

350

700
350

3 880

2 980

350
14 000
16 280

149 640

167 660

137 620
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Fastighetsinvesteringar 2018 - 2020
Vi delar i stort majoritetens förslag vad gäller fastighetsinvesteringar för 2018–2020. Vi vill
dock tillföra de investeringsmedel som behövs för att rusta upp utemiljön vid
akutbostäderna för att skapa en trivsam närmiljö och anlägga en lekplats för barn.
När det gäller parkeringshuset på Norr kan det finnas behov av att tillföra investeringsmedel
även 2020 beroende på utformningen av projektet.
Resurser att tillgå utöver budget
Öronmärkta medel från tidigare års resultat
Integrationsfonden
Resultatutjämningsreserv (RUR)

35,3 mnkr
0,7 mnkr
17,0 mnkr

1

2017-10-24

Budget för 2018
med plan 2019-2020
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Ett hållbart val 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.
Det här är våra utgångspunkter, när vi formar politiken för Katrineholm under planperioden.
Katrineholms förmåga att blomstra som kommun avgörs av om det finns företag som ger
jobb. Katrineholm behöver många olika företag, av olika storlek och i olika branscher.
Olikheter berikar och föder idéer. Kommunen ska vara välkomnande för människor som har
idéer. Det handlar om att se varje människas förmåga. Därför vill vi se att sociala företag, ”vijobb”, exempelvis kooperativ som växer fram som alternativ och insteg till den vanliga
arbetsmarknaden.
Även med fler företag inom fler branscher kommer många kommuninvånare att pendla till
sitt arbete. Centerpartiet vill se ett öppnare Katrineholm, där kommunen har kvällsöppet vid
givna tillfällen. Det handlar också om att utveckla e-tjänster och att se till att pendlingen kan
ske smidigt med goda förbindelser med tåg och bussar samt med utökade parkeringar för
pendlare.
Ett företagsamt Katrineholm skapas inte av sig självt, även om det finns en hel del att bygga
vidare på. Kontakten mellan skolan och arbetslivet måste förbättras. Elever och lärare
behöver se fler arbetsplatser än den egna skolan och anställda och företagare behöver
skolans erfarenheter.
Alla barn och ungdomar lär inte på samma sätt. Händernas kunskap är viktig. Centerpartiet
vill därför satsa på lärlingsutbildning. Katrineholm har av tradition varit en skolstad. Det är en
position att vara rädd om. Det ska vara möjligt att bo kvar och ändå kunna läsa på högskolan
genom bra studielokaler och teknik i framkant.

Närodlad politik
Centerpartiets grundsyn är att beslut ska fattas så nära de berörda som möjligt. Detta är
närodlad politik. Det är föräldrarna som bäst vet vilken omsorg som passar deras barn.
Därför ska det finnas många alternativ att välja mellan och med små barngrupper, så att alla
barn kan bli sedda.
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Skolan har ansvar för att alla får det stöd de behöver för att lära. Vi vill se bättre betyg för
Katrineholms skolor, så att fler elever kan lämna skolan med godkända betyg för att ha de
bästa förutsättningarna för att få ett jobb. Inom planperioden ska skolresultaten höjas. Det
ska ske genom tidiga insatser när det gäller ”läsa-skriva-räkna” och kompetensutveckling.
Skolan är hela samhällets ansvar.
För Centerpartiet är kvalitet i välfärden viktigast. Höga krav på kvalitet – skolresultat, service
och omvårdnad – ska vara avgörande för såväl privata som kommunala utförare. Dåliga
resultat är aldrig acceptabla. Men vi gillar valfrihet och olikheter. Alla är olika och har olika
önskningar. Centerpartiet vill att mormor ska kunna välja vem som kommer hem till henne
för att hjälpa till med vardagsomsorgen, var hon vill bo och om morfar ska kunna flytta med.
För att nå kvalitet krävs fler händer i vården och personal som har rimliga arbetsvillkor.
I vår syn på välfärden ligger att människan mår bäst i gemenskap med andra. Ensamhet ska
vara självvald. Samhället måste bygga in gemenskap redan i samhällsplaneringen och
byggandet. Centerpartiet vill att Katrineholm ska uppföra ett ”Bertil-bo”, ett multihus, där
förskola, skola, senior- och äldreboende byggs in i samma fastighet. Målet är att ge plats för
naturliga möten och gemenskap.

Landsbygd – Vi ser hela Katrineholm

Alla invånare är lika mycket värda att lyssna till. Demokratin måste stärkas genom att
medborgarförslag införs. Flickor och pojkar, kvinnor och män ska ha lika villkor som anställda
och som kommuninvånare.
En tredjedel av Katrineholms befolkning bor utanför staden. Det är rimligt att resurserna
följer befolkningen och att mer investeringar görs utanför staden. Att ge bidrag till enskilda
vägar är en del i detta. Centerpartiet vill förändra principerna för kommunens vägbidrag, så
att de följer Trafikverkets prioriteringar. Vi vill också att vägbidragen ska uppräknas.
Centerpartiet anser att en tredjedel av investeringsutrymmet ska läggas på landsbygden.
Denna inriktning ska inledas under planperioden. En viktig investering är
bredbandsutbyggnaden. Bredband är en rättighet och kommunen ska samordna arbetet
med utbyggnaden, så att fler får bättre uppkoppling till rimliga kostnader. I satsningarna på
landsbygden ingår att förstärka kommunens service genom att bygga ut ett system för
servicepunkter. I dessa förenas kommersiell service med kommunens service enligt bygdens
önskemål. Vi ser dessutom landsbygdsskolorna som viktiga resurser, exempelvis för
fritidsaktiviteter och vi vill öppna möjligheterna till ”omvänd skolskjuts” för att jämna ut
elevtrycket på kommunens skolor och bättre använda de gemensamma resurserna.
Kollektivtrafiken måste utvecklas, så att invånarna enkelt och miljövänligt kan färdas inom
och utom kommungränsen. Detta kommer att kräva fortsatta goda förbindelser, men även
stora mått av nytänkande för att öka servicen och samtidigt begränsa kostnaderna.
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Mat och miljö
Den mat som kommunen serverar ska ha som mål att smaka som hemlagat och vi ska ha
svenska krav på maten. Ingen dubbelmoral vid upphandlingen, utan lika villkor med så
mycket närodlat som möjligt. Här behövs långsiktiga villkor så att lokala producenter kan
bidra. Mer mat ska kunna lagas så nära de som ska äta den som möjligt. Hemtjänstens
personal ska få tid att laga mat. Det ska gå att laga mat i skolorna och på servicehusen. Tiden
mellan målen, särskilt nattetid (nattfastan) ska minska. Mat är mer än något som ska hamna
i magen. Mat är resultatet av ekologiska samband. Fler behöver känna till sambanden.
Därför vill Centerpartiet att kommunen ska satsa på trädgårdsodling i staden, vid skolor och
genom kolonilotter. Det är viktigt att kunna se sambanden och veta var maten kommer ifrån.
Människans överlevnad bygger på att vi kan skapa en giftfri vardag och ta oss an
klimatutmaningen. Centerpartiet vill ta bort farliga kemikalier från vår vardag och vi vill börja
avgiftningen hos barnen i förskola och skola. Kommunen har antagit en kemikalieplan med
en lågt satt ambitionsnivå. Vi vill se mer verkstad och ger Samhällsbyggnadsförvaltningen i
uppdrag att ta fram en inventering av vad som behöver bytas ut i förskolor och skolor. Vi
avsätter därutöver en investeringspott för att påbörja utfasningen. När det gäller klimatet
behövs en lokal klimatfärdplan för hur Katrineholm kan bli självförsörjande på energi och
minska utsläppen av koldioxid.
I ett långsiktigt hållbart samhälle måste vi vara rädda om vår matjord. Åkermarken ska
brukas – inte förbrukas. Ett levande kulturlandskap behövs för att knyta samman vår historia
med vår samtid och framtid. Brukade fält kan vara lika lugnande för själen som parkmark. Vi
vill därför särskilt värna om Åsen och om Djulö gärde med allé, aktivt jordbruk och det
värdefulla strövområdet mellan Skogskyrkogården och Furuliden. Vi vill att våra barn och
barnbarn ska kunna glädjas åt strövområdet och det öppna landskapet. Vi säger därför nej
till att bygga bostäder i området. I stället ser vi möjligheter i att Katrineholm växer på Norr.

Katrineholm 2018
2018 innebär slutet på en valperiod och efter valet, början på en ny. Centerpartiet anser att
det behövs ett nytt ledarskap för Katrineholm, där ett större ansvar tas för att bygga
trygghet i barnomsorg och skola, för våra äldre och för den miljö som vi måste vårda för
kommande generationer.
Med ett Katrineholms som växer följer nya utmaningar. Nya förskolor, skolor och mer
äldreomsorg behövs för att möta befolkningstillväxten, liksom det behövs bostäder. I
planeringen av nya äldreboenden, skolor och förskolor, ser vi möjligheterna att förverkliga
”Bertil-bo”, ett multihus, där boende, äldreboende, skola och förskola kan samsas under
samma tak. Vi anser också att det är nödvändigt att satsa på kommunens personal och på
arbetsmiljön för att få ner de orimligt höga sjuktalen. Centerpartiet ser föreningslivets
betydelse för en fungerande kommun. Utan ideella insatser stannar samhället. Vi kommer
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att behöva frivillighet och engagemang än mer under de kommande åren, när såväl
Katrineholms som Sveriges befolkning ökar med nyinflyttning också från andra delar av
världen.
Kommunen står inför stora investeringar och utökning av verksamheten i en inte allt för
avlägsen framtid, vilket den ekonomiska planeringen måste ta hänsyn till.
Centerpartiet väljer därför att presentera några satsningar och områden som vi vill prioritera
under kommande år och utifrån vad vi lovade väljarna i valet 2014.
ÅTAGANDEN
Centerpartiet ser behoven inom vård- och omsorgsnämnden och vi avsätter 5 miljoner att
använda som en buffert till oförutsedda förändringar inom hemtjänsten samt 15 miljoner att
använda till höjning av timersättningen inom omsorgen (flitpengen), till oförändrade taxor,
en matsatsning samt till fler händer i vården, så att sjukskrivningarna minskar och kvaliteten
bland de äldre höjs.
Centerpartiet satsar 5 miljoner ytterligare till service- och tekniknämnden till stöd för
föreningslivet och till mer närodlad mat.
Centerpartiet vill återställa bidraget till enskilda vägar. Vi anslår medel till att starta
verksamheten med servicepunkter, som fullmäktige beslutade om som svar på en motion
från Centerpartiet. Vi vill även skynda på arbetet med inventering av förskolans lokaler för
att nå en giftfri vardag för våra barn. Det innebär att samhällsbyggnadsförvaltningen under
kommunstyrelsen får 1,7 miljoner i utökad ram.
Centerpartiet anslår 1,0 miljoner till kulturnämnden för ökat öppethållande vid kommunens
ungdomsgårdar.
Kommunstyrelsens medel till oförutsedda händelser minskas till 2 miljoner. Centerpartiet
väljer att inte reservera medel i någon välfärdsfond, utan fördelar delar av dessa medel till
verksamheter där vi ser behov samt lägger resterande på resultatet.
Alla nämnder ska se över hur de kan bidra till CEMR:s genomförande.
Kommunen ska använda möjligheten som SKL och LRF har tagit fram angående avtal för
uthyrning av boenden till nyanlända.
Centerpartiets driftsbudget bygger på att skattesatsen är oförändrad, 22,18 kronor, för
2018.
Centerpartiet anser att resursanvändningen bättre ska spegla befolkningen och att mer
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investeringar görs utanför staden. På sikt ska en tredjedel av investeringsutrymmet läggas på
landsbygden.
Bilaga 1

Centerpartiets förslag till driftsbudget

Bilaga 2

Centerpartiets förslag till investeringar

När det gäller investeringar i KFAB:s fastigheter under 2018, så ansluter sig Centerpartiet i
stort till majoritetens förslag med undantag för att vi inte delar behovet av en Black Box.
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Övergripande driftsbudget 2018 med plan 2019 - 2020
Belopp i tusentals kronor (tkr)

Nämnd/styrelse
Övergripande politisk ledning
Bildningsnämnden
Kommunstyrelsen
varav Välfärdsfonden
varav Kommuncentrala
varav Kommunledningsförvaltningen
varav Samhällsbyggnadsförvaltningen inkl KLC
varav Kommunstyrelsens medel till förfogande
Kulturnämnden
Bygg- och miljönämnden
Service- och tekniknämnden
Socialnämnden
Viadidaktnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Räddningstjänsten VSR
Kompensation för ökade löner
Ofördelade medel till nämnder
Summa nämnder
Ökade kostnader lokaler
Löneuppräkning (2017)/-kompensation (2018-2020)
Ofördelade löner överhäng
Drifteffekt av föreslagna investeringar
Po-påslag och semesterlöneskuld
Pensioner
Intäkter Viadidakt-Vingåker
Kapitalkostnadsintäkter
Avskrivningar
Skatteintäkter
Kommunalekonomisk utjämning
Kommunal fastighetsavgift
Schablonersättning för flyktingmottagande
Finansiering, utdelningar m.m.
Ökade statsbidrag flyktingkvot, enligt budgetproposition
Summa finansiering
TOTALT med nytt utjämningssystem
Budgeterat resultat i % av skatter och utjämning
GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

KF 161121

C-Budget
2018

Budget
2017

Förändringar

C-Plan
2019

Förändringar

C-Plan
2020

-11 018

-11 018

-11 018

-11 018

-795 768

-813 980

-813 980

-813 980

-221 297

-181 083

29 600

-151 483

-39 000

0

27 300

27 300

27 300

-46 951

-21 178

-21 178

-21 178

-77 156

-100 000

-100 000

-100 000

-52 190

-57 905

-1 700

-59 605

-59 605

-6 000

-2 000

4 000

2 000

2 000

-37 095

-38 491

-1 000

-39 491

-39 491

-514

-514

-5 000

-109 348

-109 348
-175 613

0

-151 483

-514

-514

-96 245

-104 348

-177 231

-175 613

-175 613

-52 908

-57 256

-57 256

-57 256

-644 719

-690 118

-710 118

-710 118

-27 355

-28 741

-18 700

0

0

-46

-46

-46

-2 082 849

-2 101 208

-2 097 608

-2 129 938

-14 881

-8 403

-28 442

0

-6 200

0

0

0

-20 000

-28 741
0

0

-28 741
0

-29 908
0

-32 330

0

-32 330

-52 405
0

-33 138

-865

0

-955

0

0

180 251

78 186

0

80 078

0

82 018

-96 500

-111 300

8 200

-103 100

0

-112 900

9 526

12 711

12 711

67 147

70 989

70 989

-67 293

-59 059

0

-71 779

0

-76 718

1 428 513

1 476 980

52 065

1 529 045

58 104

1 587 148

544 568

569 387

588 755

19 602

608 357

54 993

62 861

62 861

0

62 861

4 000

0

10 964

11 236

0

11 236

0

11 236

0

19 140

0

0

12 711
70 989

0

0

26 435

27 300

2 113 081

2 130 888

2 136 832

1,49%

1,41%

1,80%

1,80%

20 281

21 092

21 807

22 584

30 233

29 680

39 225

11 480
2 170 684

40 746
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Nämnd
KS/KLF
KS/KLF
KS/KLF
KS/KLF
KS/KLF
KS/KLF
KS/KLF
KS/KLF
KS/KLF
KS/KLF
KS/KLF

Kategori Benämning

5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF

1
1
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6

BIN
BIN
BIN
BIN
BIN

4
4
4
4
4

Bredband
Utbyggnad trådlösa nätverk
Årliga nätverksinvesteringar
Mobilt reservelverk
Ny webbplats
Flytt EDU till ADM
Upphandling ekonomisystem
Möbler
Utbyte av iPads, kommunfullmäktige
Övriga trygghetsskapande åtgärder
Arbetsmiljöåtgärder
Summa kommunledningsförvaltning
Tillgänglighetsåtgärder
Miljöinventeringar
Övriga investeringar
Åtgärder enligt dagvattenstrategin
Fokusområde vatten
Fokusområden övriga miljömål
Sjöreningsprojekt Öljaren
Servicepunkter på landsbygden
Digitalisering och E-tjänst
Drottninggatan
Trädgårdsgatan-Floragatan-Fredsgatan
Nollvisionsåtgärder
Ny park på Norr (Park 2030)
Forssjö friluftsområde
Värmbolsvägen-Dalvägen
Stensättersgatan
Hastighetssäkring övergångsställen
Hastighetssäkring av områden
Sveaparken
Temaparker
Kollektivtrafikåtgärder
Nya Stråket
Infart P-hus
Lövåsen/Sandbäcken
Aktivitetsparker i kransorterna
Stortorget
Infart Djulöområdet
Åtgärder enligt parkeringsstrategi
Bievägen, Norra stadsdelen
Nya informationsplatser/skyltar
Vasavägen
Attraktiva gångstråk
Järnvägsinfarterna
GC-väg till Lokstallarna
Gator, övrigt
Ljus i staden
Belysning i parker
Katrineholms Logistikcentrum
Resecentrum
Aulaparken
Belysning i centrum
Hundparker
Östermalmsgatan GC-väg
GC-väg Nävertorpsgatan
Åtgärder enligt Hastighetsplanen
Åtgärder enligt GC-plan
GC-väg Vingåkersvägen Rönngatan
Åtgärder enligt Djulögruppen
Cirkulationsplats Kungsgatan/Fredsgatan
GC-väg Kungsgatan
Cirkulationsplats rv 52 Värmbolsvägen
Köpmangatan gångfartsområde
Sportcentrum åtgärder enl. Framtidsgruppen
Eriksbergsvägen/Kyrkogårdsvägen
Duvestrand, park och bad
Markreserv
Exploatering Lövåsen
Exploatering Knorran
Exploatering, ospecificerad
summa Exploatering
summa samhällsbyggnadsförvaltning
Investeringsram Kommunstyrelsen
Förskola - inventarier och teknisk utrustning
Grundskola - inventarier och teknisk utrustning
Gymnasieskola - teknisk utrustning och nyinvestering
Gemensamma verksamheter
Kemikalieplanspott

2018
10 000
1 500
1 000
700
500
190
500
0
360
1 500
500
16 750
250
150
150
300
600
500
100
500
1 000
250
500
250
250
150
500
2 000
500
900
500
100
300
500
250
100
0
250

250
250
2 500
750

10 000
5 000
5 000
0
20 000
34 600
51 350
2 300
3 100
4 200
700
4 000

2019
10 000

2020
10 000

1 400

1 000

2018

2019

2020

0

0

0

10

5
5
50
10
5
15

10
10
5
25
20
10
10
5
5
50
10
5
15

10
20

10
20

15
5
10
10
5
5

15
5
20
10
5
5

10
5

10
5

5
5
40
10
20
10

5
5
40
10
10
20
10

5
10
15

5
10
15

20

20

40

20
5

0
400
400

0
460
460

500
1 000
200

13 100
250
150
150
500
250
750
500
1 500
250
0
500
250
250
2 000
1 000
500
2 000
500
500
0
0
500
0
250
500
300
750
750
600
250
200
0
700
250
250
500
1 000
500
1 250
250

0
4 000
1 000
500
10 000

10 000
36 100
49 200
1 300
2 200
2 300
600

11 000
250
150
150
500
250
750

3 000
250
250

5
20

1 200
1 000
250
250
1 000
500
2 000
500
0
0
1 500
0
5 000
250
1 000
500
600
250
200
0
250
250
250
500
1 350
1 000
500
500
4 000
2 000
4 000
500
3 000

0
39 650
50 650
1 300
2 200
2 500
600

0
0
0
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Nämnd
BIN
BIN
BIN
BIN
BIN
BIN
BIN
BIN

Kategori Benämning

4
4
4
4
4
4
4
4

VIAN

4

KULN
KULN
KULN
KULN
KULN
KULN
KULN
KULN

4
4
4
4
4
4
4
4

STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN

1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5

SOCN
SOCN
SOCN

4
4
1

VON
VON
VON
VON
VON
VON
VON
VON
VON
VON
VON

1
1
1
1
1
4
4
4
4
4
4

Bibas (barn i behov av särskilt stöd)
Upprustning idrottshallar
Oförutsedda investeringar och myndighetskrav
Familjecentral
1:1 satsning år 1 - 9
Teknisk utrustning förskolan
Inventarier ny skola 7-9
Inventarier ny F-6 skola norr
Investeringsram Bildningsnämnden
Inventarier till lokaler
Investeringsram Viadidaktnämnden
Black Box
Konstnärlig utsmyckning
Konstinköp
Inventarier
Kick Bike bana
RFID skolbibliotek
Konstnärlig utsmyckning Stortorget
Streetbasketbana
Investeringsram Kulturnämnden
Skydd och säkerhet äventyrsbad
Oförutsedda investeringar
Rådmannen
Arbetsmiljöåtgärder
Storköksutrustning
Måltidsmiljö yttre och inre
Matbil, fossilfri
Städmaskiner
Övriga IP
Lekplatser, parkutrustning
Växthuset, teknik och utrustning
Trädprojekt
Friluftsbad
Parker och grönytor
Automatbevattning park
Maskiner och fordon
Sportutrustning SPC (inkl. gymnastikutrustning)
Utveckling - nya sporter
Tillgänglighet och information - digitalisering Sportcentrum
Nytt underlag 2 st tennisbanor (utebanor)
Backavallen upprustning läktare A-plan exteriört
Sportcentrum läktare konstgräsplan samt simhall
Backavallen trygghets- och säkerhetsåtgärder (utemiljö, belysning m.m.)
Backavallen nytt toppskikt friidrottsbanor
Sportcentrum arbetsfordon och arbetsmaskiner
Backavallen, ishallen sarg + plexiglas krav från ishockeyförbundet
Backavallen utbyte av konstgräs
Ny konstgräsplan i Katrineholm
Djulö camping servicebyggnad
Djulö camping
Idrottens hus
Inventarier Idrottens hus personal Backavallen
Inventarier maskingarage Backavallen
Backavallen konvertering energi och kylsystem
Backavallen allaktivitetsanläggningar
Pressläktare
Tennis- gymnastik- boulehallen + vandrarhem
Beläggningsarbeten
Grusbelagda GC-vägar
Gator, kantstöd, brunnar, räcken
Motionsspår
LED-belysning
Belysningsstolpar stabilitetsprovning
Investeringsram Service- och tekniknämnden
Möbler och inventarier ny våning
Digitalisering - utveckling/datorprogram
Arbetsmiljöåtgärder
Investeringsram Socialnämnden
Arbetsmiljöåtgärder
Digitalisering trygg och effektiv hemgång
Person-/taklyftar, rullstolar
Arbetstekniska hjälpmedel
Diskdesinfektor
Sängar och madrasser
Ny teknik
Möbler, markiser till gemensamhetsutrymmen
Ny gruppbostad, inventarier
Ny servicebostad, inventarier
Skogsbrynet, inventarier

2018
50
500
500
250
9 000
700
25 300
430
430
0
500
300
500
375
0
1 675
300
1 800
3 500
500
2 000
1 500
600
300
1 230
800
650
50
250
200
5 100
900
450
0
1 400
150
450
2 500
0
400

4 500
7 000
200
200
700
1 000
900
39 530
400
300
600
1 300
400
200
200
150
80
200
400
500
700
700

2019
50
500
500

2020
50
500
500

9 000

9 000

28 300
12 300
57 050
330
330

16 650
330
330

500
300
500
450

500
300
500

0
100
1 850
50
1 800

0
1 300
50
1 800

500
2 500
1 000
600
300

500
2 500

800
500
300
50
500
200

800
400
300
50
450
200

900
700
100
800
300
500
150
700
450
600

900

7 000
250
250
16 200
300
19 000
300
1 000

2019

2020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

150

150

-50

-50

100
100
130
100
330

100
100
160
100
360

35

35

300

150
1 800

5 000
650
16 200
300

7 000
200
200
700
3 000
900
70 600
100
100
600
800
400

7 000
200
200
700
3 000
900
44 350
100
100
600
800
400

200
150
80
200
400
500

200
150
80
200
400
500

700

2018

0

0
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Nämnd
VON
VON

Kategori Benämning

4 Hjälpmedel
4 Inventarier nytt äldreboende Dufvestrand
Investeringsram Vård- och omsorgsnämnden
Summa Total

2018
350

2019
350

2018

2019

2020

2 980

2020
350
14 000
16 280

3 880

0

35

35

123 465

182 810

130 360

0

865

955
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Katrineholm Budget 2018-2020

Kommunen där vi satsar på barnen, vår framtid!

Kommunens viktigaste uppgift enligt oss Liberaler är att satsa på
kärnverksamheterna, förskola, skola, äldre och handikappomsorg. På dessa
områden måste vi bli bättre för att kunna attrahera såväl innevånare som
företag.

128

Katrineholm växer när det gäller invånarantal och det är mycket positivt. Många
nya bostäder byggs och fler är på gång. Det som också är mycket positivt att det
som byggs är både villor, parhus samt hyreshus med hyresrätter och bostadsrätter.
Det är Nu viktigt att kommunen möter behovet av en utbyggd förskola, skola och
äldreomsorg.
Det är nu oerhört viktigt att vi inte släpper fram fler investeringar än vi har råd
med som kommun utan håller igen på investeringar som ombyggnation av vägar
mm sådant som kan vänta. Alla ekonomer varnar för de kostnader som kommer de
närmaste åren och fram till 2030, vi får heller inte glömma bort att vi är inne i en
högkonjunktur och vi närmar oss lågkonjunktur och vi måste hålla tillbaka stora
skattehöjningar. Det är enormt stora investeringar som vi har framför oss i nytt
äldreboende, skolor, förskolor, brandstation, mm och för att vi ska klara detta
måste annat stå tillbaka. Man kan jämföra med den egna hushållsekonomin först
mat och husrum därefter om man har råd nya kläder mm.
Katrineholms kommun står inför stora utmaningar också inom andra områden som
är ett kommunalt ansvar. Försörjningsstödet ligger fortsatt mycket högt och ett
stöd som var tänkt att ges korta perioder för människor som kommit i ekonomisk
nöd har för väldigt många blivit en försörjning. Detta måste vi bort ifrån.
Människor som är arbetsförda måste stå för sin egen försörjning. Här har vi en stor
tillgång men också en enorm utmaning.

De viktigaste framtidsfrågorna i närtid är följande:
• Skola med hög kvalité, bl.a. mindre klasser
• Fler lokaler till grundskolan
• Fler förskoleavdelningar, mindre grupper
• Bygga nytt äldreboende
• Få fler i arbete, bort från försörjningsstöd
• Fler bostäder i hela kommunen
• Förbättrade kommunikationer
• Bredband till hela kommunen
• Mer samverkan inom kommunen, mellan kommuner och med

landstinget
2

129

KOMMUNSTYRELSEN
Minskar med 23 mkr varav välfärdsfonden 10 mkr (som läggs ut i
nämnderna) samhällsbyggnadsförvaltningen inkl. logistikcentrum
4,5 mkr, kommuncentrala 1 mkr, kommunledning 2 mkr, samt
minskar oförutsedda med 4.5 mkr.
Liberalerna anser att minskningarna inom kommunstyrelsens ansvarsområde är
nödvändiga till förmån för förskola, skola och äldreomsorg.
Projektet Logistikcentrum avslutades 1/1 2015 och vi anser att näringslivskontoret
har till uppgift att arbeta för fler företag till kommunen och självklart ingår då
också logistikcentrum i deras uppdrag. Kommunens uppgift är inte att skaffa
kunder till enskilda företag. Om något företag vill etablera sig på kommunens
mark är vår markansvarige behjälplig liksom näringslivskontoret.
Trygghet
Det ska vara tryggt att växa upp och leva hela sitt liv i Katrineholm. Tyvärr så har
den senaste trygghetsmätningen visat på större oro och det är något som vi
liberaler tar på största allvar. Katrineholm ska vara tryggt och brotten ska
bekämpas. Vi behöver en lagstiftning som är i takt med tiden som tillåter
kameraövervakning. Mer samverkan mellan polis och kommun, Katrineholm
behöver fler poliser. På nationell nivå måste man också se till att skärpa
lagstiftningen för brott mot blåljuspersonal och när det är ungdomar som ligger
bakom brott får föräldrarnas ansvar aldrig bortförklaras.
Stadsplanering
Allt för ofta glömmer vi funktion när en stad planeras. Att ta sig fram över
kullersten med en rollator eller rullstol är vare sig enkelt eller roligt, en i andras
ögon liten kant kan vara ett oöverstigligt hinder eller i värsta fall något som
förorsakar skada. Alla allmänna platser ska givetvis planeras så att alla kan vara
delaktiga på lika villkor. Bristande tillgänglighet ska ses som diskminering.
Den omvandling av gator mm som just nu pågår i Katrineholm gör att det blir allt
svårare att ta sig fram med fordon och det försvårar tillgängligheten. Det kommer
göra att handel mm kommer fortsätta minska i centrum till förmån för köpcentrum
utanför stadskärnan. Vi vill ha ett levande centrum och då måste den omvandling
av centrum som nu sker stoppas.
Hela Katrineholm ska växa
En tredjedel av kommunens invånare bor på landsbygden och det är självklart att
en levande landsbygd kräver satsningar också på landsbygden. Förutom
barnomsorg, skola och äldreomsorg måste kommunen värna mer om både
invånare och företag på landsbygden. En väl utbyggd infrastruktur för
3
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bredbandsanslutning skapar förutsättningar för en levande och attraktiv landsbygd.
Bidraget till enskilda vägar på landsbygden anser vi i liberalerna ska vara 1,5
miljoner per år.
Nya bostäder
Det byggs i Katrineholm, jättebra tycker vi i Liberalerna men det behöver byggas
ännu mer. Vi i Liberalerna vill se fler bostäder både inne i Katrineholm och ute på
landsbygden samt i våra kransorter. Man vill självklart bo i attraktiva miljöer och
vi anser att kommunen ska vara givmild när det gäller bygglov i sjönäralägen. Vi
ser gärna att byggandet av framtidsinriktade bostäder, till exempel passivhus och
flervånings hyreshus i trä uppmuntras.
Kommunen ska inte konkurrera med näringslivet
Kommunen ska i så stor utsträckning som möjligt lägga ut verksamhet som
konkurrerar med näringslivet.
Färre hårda ytor
Ett växande problem är de många hårdgjorda ytor som automatiskt blir när en stad
växer fram. Parkeringar, vägar, hus och annat gör att regnvattnet får svårare att
naturligt komma ner i marken medöversvämningar till följd.
Det är viktigt att vi på ett bra sätt kan samla upp dagvattnet och därför bör det i
bostadsområden planeras ”naturliga” vattenspeglar som samlar upp dagvattnet och
som samtidigt blir till gagn för djurlivet.
Förnybar energi
Det är viktigt att kommunen visar vägen och ligger i framkant med att använda sig
av förnybar energi. Allt från fordon med förnyelsebara bränslen till solceller på de
kommunala byggnaderna.
Miljöbarometer
Liberalerna vill införa en miljöbarometer som på ett tydligt sätt redovisar hur
miljöarbetet går framåt i kommunen.
Tillgänglighetsanpassning av återvinningsstationerna
Katrineholm behöver fler återvinningsstationer och de ska också vara tillgängliga
för alla medborgare.
Barnkonsekvensanalys.
Inför alla beslut som tas i nämnder och styrelser ska en analys göras utifrån ett
barnperspektiv och självklart utifrån FN:s barnkonvention.
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BILDNINGSNÄMNDEN +10 miljoner
Vi Liberaler tillför 10 miljoner mer än majoriteten till Bildningsförvaltningen. Det
måste byggas ännu fler förskoleavdelningar så att storlekarna på grupperna
kommer ner i en acceptabel nivå, målet är högst 15 barn per avdelning utan att
minska på personalen
Vi yrkar på att det utökas med minst 20 förskoleavdelningar fram till 2020,
gruppstorlekarna måste ner Nu.
Antalet barn i grundskolans klasser 1-6 kommer öka med anledning av att det föds
allt fler barn idag omkring 420 barn per år mot 370 fram till 2012.
Sandbäckskolan behöver så fort det bara går byggas ut med fler klassrum likaså
säger vi ja till ny skola på Norr. Den nya stora högstadieskola som är planerad
avvaktar vi med.
Fokus på kunskap och studiero – fler lärare.
I senaste mätningen från Lärarförbundet hamnade vi på plats 287 alltså trea från
botten. Det är samma som KRIS! Den enskilt viktigaste orsaken till att man
hamnar i arbetslöshet, dålig hälsa mm är utbildningsnivån. Ger man alla barn en
bra grund att stå på löser sig de flesta andra problem som vi idag ser i samhället.
Idag i Katrineholm lämnar alldeles för många elever grundskolan utan godkända
betyg. Detta får inte fortsätta utan för att vi ska komma tillrätta med de låga
resultaten måste vi få en skola fokuserad på kunskap. Vi är väl medvetna om att
detta arbete tar tid men vi är övertygade om att den kursändring som gjordes under
Liberalernas ledning är rätt väg. En skola fokuserad på kunskap med läraren som
skolans viktigaste resurs - vår ambition är att fortsätta höja lönerna för denna
yrkesgrupp samt skapa fler karriärtjänster. En skola där man har tydliga regler och
respekterar varandra, med tidiga uppföljningar, tidiga insatser för eleven som
behöver extra stöd och anpassning samt tillgång till nutidens hjälpmedel. En skola
som är en trygg arbetsplats för både elever och personal.
Katrineholms barn och ungdomar behöver få fler riktade insatser, tidigare och med
högre kvalitet än de får idag. Liberalerna i Katrineholm vill införa åtgärder som
riktas mot att höja kvalitén framförallt för de yngsta barnen, i förskolan och på
lågstadiet, vilket i sin tur ger de barnen bättre förutsättningar att lyckas längre
fram i skolan. Detta bör ske genom att fler speciallärare rekryteras samt att
barngrupperna på förskolan och klasserna i årskurs 1-3 blir mindre.
Mindre grupper, fler förskoleavdelningar: utbyggt med minst 20
förskoleavdelningar fram till 2020.
Barngrupperna i Katrineholms förskolor är fortfarande betydligt större än
rikssnittet och det är säkert en bedragande orsak till att förskolepersonalens
sjukskrivningar ökat kraftigt, vi har alldeles för stora barngrupper och för lite
5

132

personal inom förskolan i Katrineholm. För att ge alla barn möjlighet att bli sedda
och utvecklas utifrån de egna individuella förutsättningarna vill vi ha mindre
barngrupper och satsar därför på fler förskoleavdelningar och mer personal. I
Katrineholm är idag i stort sett all barnomsorg kommunal. Vi i Liberalerna ser
gärna att andra aktörer med olika pedagogiska inriktningar och önskar att
kommunen är behjälplig för att underlätta etableringar. Målet är att det ska vara
högst 15 barn per avdelning.
Fler dagbarnvårdare
Att kunna välja dagbarnvårdare istället för förskola är för många barn och
föräldrar viktigt. Det kan till exempel handla om barn som har behov av mindre
barngrupp och en mer hemlik miljö.
Liberalerna vill därför att bildningsförvaltningen får i uppdrag att undersöka hur
Katrineholm kan rekrytera fler dagbarnvårdare, göra yrket attraktivt och
marknadsföra det som ett alternativ för barnfamiljer.
Mindre klasser
På lågstadiet är det alldeles för stora klasser. För oss i Liberalerna är det oerhört
viktigt att alla barn/elever blir sedda och får hjälp utifrån sina egna behov. Därför
är det extra viktigt att just på lågstadiet ha småklasser. För de elever som behöver
extra stöd behövs fler speciallärare anställas.
Skolan ska vara avgiftsfri
Skollagen är tydlig. Skolan ska vara avgiftsfri. Ändå förväntas eleverna ha med
sig frukt till skolan, matsäck på utflykter, mm. Liberalerna vill ha bort alla dolda
avgifter i skolan. Skola ska vara avgiftsfri. Behöver eleverna frukt för att orka med
skoldagen ska det finnas till alla elever. Krävs utrustning ska det finnas att låna.
Mer idrott i skolan
Det är idag allmänt känt att barn rör påsig allt mindre både i skolan och på
fritiden. Vi kan se en snabb ökning av fetma bland unga och som en följd av detta
ökad frekvens av diabetes och förekomst av allvarliga hjärt-kärlsjukdomar allt
lägre ner i åldrarna. Detta leder till stort lidande för individen och kostnader för
samhället i direkta vårdkostnader och mer indirekt i det produktionsbortfall det
genererar. Man har i studier visat på en stor effekt på alla dessa områden om man
kan få barn att röra påsig mer i skolan och dessutom har det visat sig ge stora
effekter på inlärningen. Därför vill vi i Liberalerna inleda ett arbete för att få
barnen i Katrineholms skolor att röra mer påsig med målet att påsikt ha infört
daglig fysisk aktivitet för alla barn i Katrineholms skolor.
Minskad administration
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Liberalerna vill minska på administrationen för kommunens lärare och samtidigt
se över de uppgifter lärarna idag utför som inte leder till högre måluppfyllelse
eller gynnar elevernas utveckling.
Svenska som andraspråk och modersmålsundervisning
Forskning visar att satsning på svenska som andraspråk och modersmål lönar sig
både på kort och på lång sikt.
Det skolrelaterade språket är mer eller mindre enkelt att ta till sig beroende på
social bakgrund. Barn som har föräldrar som har förmågan att stötta i ett
skolrelaterat sammanhang har ett tydligt försprång framför de barn som har
föräldrar som inte är välutbildade. Detta kan skolan kompensera genom att sätta in
adekvata resurser, stötta i modersmålet antingen genom undervisning eller med
lärare som stöd i klassrummet och ha svenska som andraspråk med alla elever som
behöver det.
Fritids
Många barn går idag på Fritids- skolbarnomsorg. Vår ambition är att minska
storleken på barngrupperna och öka personalstyrkan. Det är viktigt för att få en
högre kvalité på skolbarnomsorgen.
Föräldrautbildning
Föräldrars utbildningsnivå är en viktig faktor för hur barnen ska lyckas i skolan
och vi i Katrineholm ligger under rikssnittet. Samspelet mellan skolan och
föräldrarna är oerhört viktigt för att barnen/eleverna ska lyckas så därför vill vi att
det ordnas föräldrautbildningar i Katrineholm med olika inriktningar.
Utbildningen ska rikta sig till alla som har barn i åldern 3 -15 år.

VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN +10 miljoner.
Katrineholms äldreomsorg ska vara trygg, full av omtanke och givetvis av god
kvalité. Att bli äldre betyder bara att man går in i ett nytt skeende i livet, inte att
man blir någon annan. Det är dags att förändra synen på äldre i Sverige. Alldeles
för många äldre känner att de inte är delaktiga i samhället på samma villkor som
andra, bara för att de uppnått en viss ålder. Äldre måste få större inflytande över
sin vardag och i högre utsträckning inkluderas i samhället.
Att själv bestämma hur man ska bo är en central del i en människas
självbestämmande. Det behövs därför en mångfald av boenden anpassade för
äldre, både på den vanliga bostadsmarknaden och i service och särskilda boenden.
Äldre som så vill ska ha möjlighet att bo kvar i sin bostad så länge som möjligt,
7
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men det måste också vara möjligt att få en plats på service- och särskilda boenden
vid behov. Det behövs också fler korttidsplatser. En utbyggd växelvård är ett
måste för en fungerande omsorg och därför måste kommunen säkerställa att det
finns tillräckligt många korttidsplatser. Dessa är viktiga för att avlasta de anhöriga
och samtidigt ge de äldre en god omsorg.
Bygga service- och äldreboende
Idag i Katrineholm finns det inte tillräckligt med service- och särskilda boenden
för att möta de äldres behov. Vi har under lång tid yrkat på att det ska byggas och
hade vi fått bestämma hade de varit klara idag och det är nu oerhört viktigt att
börja bygga så fort som möjligt. Det är mycket bra att man från majoriteten tagit
till sig det vi sedan 2010 yrkat nämligen att bygga ett äldreboende intill
Strandgården. Detta bygge anser vi behöver komma igång så fort det bara går för
behovet är mycket stort. Vi yrkar också på att man omgående börjar förbereda för
ytterligare ett äldreboende i Katrineholm.
Profilboenden
I Katrineholm bor det många medborgare som har sin start i annat land än Sverige.
Det ännu viktigt att man skapar avdelningar inom äldreomsorgen med olika profil
såsom språk, livsstil, mm.
Fler händer i omsorgen + 10 miljoner
Det behövs fler händer på våra äldreboenden därför avsätter vi i vår budget 5
miljoner som ska gå till mer personal på ”golvet” t.ex. inom nattpatrullen.

SOCIALNÄMNDEN
Arbetsmarknadsinsatser för personer som har försörjningsstöd.
Målet måste hela tiden vara att så fort som möjligt bli självförsörjande igen.
Under tiden som personen får försörjningsstöd ska man delta i kompetenshöjande
verksamheter som praktik eller dylikt för att förbättra sina möjligheter att komma
in på arbetsmarknaden. En handlingsplan ska upprättas tillsammans med den
socionom som handlägger ärendet. Socialtjänstlagen ställer krav på att den som
har försörjningsstöd själv måste göra vad den kan för att närma sig
arbetsmarknaden. Enligt lagen ska den som står till arbetsmarknadens förfogande
därför delta i de kompetensutvecklande insatser som erbjuds för att man ska ha
rätt till försörjningsstöd. Om personen tackar nej till ett erbjudet arbete eller till
andra insatser som arbetsförmedlingen eller kommunen erbjuder kan man inte
räkna med att få ekonomiskt bistånd till försörjning.
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KULTUR OCH TURISMNÄMNDEN + 3 miljoner
Katrineholm i framkant när det gäller kultur och föreningsliv.
Nytänkande, bildning och bredd, men också tradition och historia är utmärkande
för en aktiv liberal kulturpolitik. Katrineholm har ett rikt kulturliv som vi kan vara
stolta över, som vidgar perspektiven och får såväl barn som vuxna att växa som
individer.
Kulturen i Katrineholm hålls levande inte minst av en mångfald ideella krafter och
kan i ökad utsträckning bidra till att stärka kommunens attraktionskraft, till
exempel genom att berörda kommunala förvaltningar, KFV-marknadsföring med
flera på olika sätt och i skilda sammanhang tar vara på och framhåller Katrineholm
som den kulturkommun vi faktiskt är.
Bibliotek
Kulturhuset Ängeln är en central punkt för biblioteksverksamheten i Katrineholm.
Vi vill fortsätta utveckla våra bibliotek i kommunens kransorter till att bli
samlingspunkter för just dessa orter. Här kan både kommunen och det lokala
föreningslivet/näringslivet göra mer så att det blir en ”levande lokal”.
Fritidsgård i centrum + 3 miljoner
Katrineholms barn/ungdomar behöver en centralt belägen fritidsgård där man bara
kan ”vara”. Detta är något som vi liberaler under lång tid arbetat för och som
fortfarande är högaktuellt.

VIDIDAKTNÄMNDEN
Kommunal vuxenutbildning
I Katrineholm är behoven stora. Med en satsning på Komvux skulle fler få tillgång
till grundläggande utbildning och de som behöver en liten insats för att komma
vidare skulle också kunna få det. På sikt höjer vi på detta sätt utbildningsnivån i
Katrineholm. Som vi alla vet är föräldrars utbildningsbakgrund den faktor som
väger tyngst vad avser barns möjlighet att lyckas i skolan.
För att möta framtidens behov inom äldreomsorg samt förskola behöver vi i
kommun gå före och ordna utbildning till våra vikarier.
FI-undervisning
Det är viktigt att undervisningen utgår från varje persons egen utbildningsnivå och
att man varvar utbildning och praktik.
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SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN
Lägg ut verksamhet på entreprenad.
Vi i Liberalerna anser att mer av den verksamhet som idag ligger under service
och teknik kan läggas ut på entreprenad. Det skulle i förlängningen också göra att
vi minskar vår ”vagnpark”(investeringar).
Idrott
Katrineholm har ett mycket omfattande och bra föreningsliv, där bl.a. idrotten är
en stor aktör. Det är viktigt att fortsatt stödja föreningarna som tar ett stort
samhällsansvar ur många aspekter, bl.a. kamratskap, fostran, friskvård mm.
Många ideella timmar läggs ner varje dag, vecka, år.
Djurkyrkogård.
Anlägga en djurkyrkogård i Katrineholms kommun.

Ställplatser
Anlägga ställplatser förslagsvis Djulö området och vid Lövåsens handelsområde.

Särskilda uppdrag
Vi i liberalerna ställer oss bakom de särskilda uppdragen.

Välfärdsfonden/sammanställningen av medel för tillväxtfrämjande
åtgärder, integrationsfond samt RUR/Statsbidragen som sökts/eller
kommer sökas.
Vi i Liberalerna ställer oss bakom fördelningen av de olika
statsbidragen/integrationsfondsmedel mm med följande undantag;
De tio miljonerna till vård och omsorgsnämnden lägger vi in som ramhöjande för
vi prioriterar och ser behovet för de äldres omvårdnad också i de kommande
budgetarna för 2019 och 2020.
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AVSLUTNING
Politik är att vilja och Liberalerna vill att hela Katrineholms kommun ska leva och
utvecklas och vara en kommun för hela livet.
Vi i Liberalerna är övertygade om det är genom att satsa på våra kärnverksamheter
som vi skapar ett Katrineholm med tillväxt. Här ska vi ha barnomsorg, skola och
äldreomsorg med hög kvalité både inne i tätorten och på landsbygden. Ett
Kullbergska sjukhus med akut och fortsatt utveckling. Attraktiva boenden både i
staden och på landsbygden, en väl fungerande infrastruktur/kommunikationer som
innefattar vägar, järnväg samt bredband till alla på landsbygden. Vi ska ha ett
föreningsliv med robusta förutsättningar och ett kreativt kulturliv. Fler invånare
ska vilja och våga starta företag och tillsammans bygga ett dynamiskt näringsliv.

Liberalerna i Katrineholm genom Ewa Callhammar, gruppledare
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Övergripande driftsbudget 2018 med plan 2019 - 2020
Belopp i tusentals kronor (tkr)

Nämnd/styrelse
Övergripande politisk ledning
Bildningsnämnden
Kommunstyrelsen
varav Välfärdsfonden
varav Kommuncentrala
varav Kommunledningsförvaltningen
varav Samhällsbyggnadsförvaltningen inkl KLC
varav Kommunstyrelsens medel till förfogande
Kulturnämnden
Bygg- och miljönämnden
Service- och tekniknämnden
Socialnämnden
Viadidaktnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Räddningstjänsten VSR
Kompensation för ökade löner
Ofördelade medel till nämnder
Summa nämnder
Ökade kostnader lokaler
Löneuppräkning
Ofördelade löner överhäng
Drifteffekt av föreslagna investeringar
PO-påslag och semesterlöneskuld
Pensioner
Intäkter Viadidakt-Vingåker
Kapitalkostnadsintäkter
Avskrivningar
Skatteintäkter
Kommunalekonomisk utjämning
Kommunal fastighetsavgift
Schablonersättning för flyktingmottagande
Finansiering, utdelningar m.m.
Ökade statsbidrag flyktingkvot, enligt budgetproposition
Summa finansiering
TOTALT med nytt utjämningssystem
Budgeterat resultat i % av skatter och utjämning
GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Budget
2018 S/M

Förändringar Liberalerna Liberalerna
Liberalerna budget 2018 2019

-11 459

Liberalerna
2020

-11 459

-12 317

-12 317

-10 000

-823 980

-823 980

-823 980

-214 511

23 000

-191 511

-175 911

-175 911

-27 300

11 000

-16 300

-1 300

-1 300

-10 678

1 000

-9 678

-9 678

-9 678

-101 563

2 000

-99 563

-99 963

-99 963

-68 970

4 500

-64 470

-68 970

-68 970

-6 000

4 500

-1 500

-1 500

-1 500

-37 347

-3 000

-40 347

-40 347

-40 347

-813 980

-514

-514

-514

-514

-99 807

-99 807

-99 807

-99 807

-175 613

-175 613

-175 613

-175 613

-57 256

-57 256

-55 756

-55 756

-680 118

-684 732

-684 732

-28 741

-28 741

-28 741

-28 741

0

0

0

-32 330

-46

-46

-46

-46

-2 109 391

-2 109 391

-2 097 763

-2 130 093

-8 403

-8 403

-29 908

-52 405

0

0

-32 330

-33 138

-670 118

-10 000

0

0

0

0

0

0

-865

-955

78 186

78 186

80 078

82 018

-111 300

-111 300

-103 100

-112 900

12 711

12 711

12 711

12 711

70 989

70 989

70 989

70 989

-59 059

-57 000

-68 000

-73 000

1 476 980

1 476 980

1 529 045

1 587 148

569 387

569 387

588 755

608 357

62 861

62 861

62 861

62 861

0

0

0

0

11 236

11 236

11 236

11 236

27 300

27 300

19 140

11 480

2 130 886

2 132 945

2 140 610

2 174 401

21 495

23 554

42 847

44 308

1,02%

1,12%

1,96%

1,96%

21 092

21 092

21 807

22 584

12

139

Sammanställning investeringsbehov i kommunägda fastigheter budget 2018-2020
Div 600
Förv
Objekt

KFAB
KFAB
KFAB
KFAB
KFAB
KFAB
KFAB
KFAB

Investering Investering Investering
2018
2019
2020

Stadsparken servering renovering
Krämbols gård, rivning av ladugård
Krämbols gård, nytt avlopp
Stora Djulö.
Gröna Kulle. Fönsterrenovering
Arrendebostaden
Akutbostäder. Markarbeten
Oförutsedda mindre investeringsbehov
(verksamhetsanpassningar/
myndighetskrav)

KFAB Totalt

Nämnd
KS/KLF
KS/KLF
KS/KLF
KS/KLF
KS/KLF
KS/KLF
KS/KLF
KS/KLF
KS/KLF
KS/KLF
KS/KLF

Kat. Benämning

5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Bredband

1
1
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5

0
0
0
0
0
0
150

0
0
0
0
0
0
150

2 800

150

150

2018

2019

2020

10 000

10 000

10 000

Utbyggnad trådlösa nätverk

1 500

Årliga nätverksinvesteringar

2 400

Mobilt reservelverk
Ny webbplats

700
190

Upphandling ekonomisystem

500

Möbler

200

Utbyte av iPads, kommunfullmäktige

360

Övriga trygghetsskapande åtgärder
Arbetsmiljöåtgärder

1 000

1 000

Flytt EDU till ADM

Summa kommunledningsförvaltning

KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF

600
0
400
650
500
400
100
150

1 000

1 500
500
18 850

12 000

10 000

Tillgänglighetsåtgärder

250

250

250

Miljöinventeringar

150

150

150

Övriga investeringar

250

650

350

Åtgärder enligt dagvattenstrategin

300

500

500

Fokusområde vatten

250

250

Fokusområden övriga miljömål

600

750

750

Sjöreningsprojekt Öljaren

500

500

Servicepunkter på landsbygden

100

Digitalisering och E-tjänst

500

Drottninggatan
Trädgårdsgatan-Floragatan-Fredsgatan
Nollvisionsåtgärder

250

Ny park på Norr (Park 2030)
Forssjö friluftsområde

500

250

250

250

1 000

500

Värmbolsvägen-Dalvägen
Stensättersgatan
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KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF
KS/SBF

BIN

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6

Hastighetssäkring övergångsställen

250

250

250

Hastighetssäkring av områden

250

250

250

1 000

1 000

Sveaparken
Temaparker
Kollektivtrafikåtgärder

500

1 000

1 000

500

500

Nya Stråket
Infart P-hus

500

Lövåsen/Sandbäcken

500

500

500

Aktivitetsparker i kransorterna

600

300

300

Stortorget
Infart Djulöområdet
Åtgärder enligt parkeringsstrategi

1 500
300

500

500

Nya informationsplatser/skyltar

100

250

250

Djurkyrkogård

150*

Attraktiva gångstråk

600

500

Järnvägsinfarterna

750

GC-väg till Lokstallarna

750

Bievägen, Norra stadsdelen

Gator, övrigt

500

600

600

Ljus i staden

250

500

500

Belysning i parker

100

200

200

1 000

1 000

1 000

Katrineholms Logistikcentrum
Resecentrum

250

Aulaparken
Belysning i centrum

700
250

250

Hundparker

250

250

250

Östermalmsgatan GC-väg

500

500

GC-väg Nävertorpsgatan

1 350

Åtgärder enligt Hastighetsplanen
Åtgärder enligt GC-plan

250

GC-väg Vingåkersvägen Rönngatan
Åtgärder enligt Djulögruppen

1 000

1 000

500

500

1 250
250

500

500

Cirkulationsplats Kungsgatan/Fredsgatan
GC-väg Kungsgatan
Cirkulationsplats rv 52 Värmbolsvägen

4 000

Köpmangatan gångfartsområde

2 000

Sportcentrum åtgärder enl. Framtidsgruppen

4 000

Eriksbergsvägen/Kyrkogårdsvägen

1 000

500

500

3 000

Duvestrand, park och bad
Markreserv

4 000

20 000

Exploatering Lövåsen

5 000

Exploatering Knorran

5 000

Exploatering, ospecificerad

10 000

summa Exploatering

40 000

0

0

summa samhällsbyggnadsförvaltning

49 650

25 950

27 450

Investeringsram Kommunstyrelsen

68 500

37 950

37 450

4 000

2 500

2 500

4 Förskola - inventarier och teknisk utrustning

*Korrigerad summa pga felskrivning i tidigare utsänt förslag
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BIN
BIN
BIN
BIN
BIN
BIN
BIN
BIN
BIN
BIN
BIN
BIN

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Grundskola - inventarier och teknisk utrustning

3 100

2 200

2 200

Gymnasieskola - teknisk utrustning och nyinvestering

4 200

2 300

2 500

700

600

600

Gemensamma verksamheter
Förvaltningskontoret

50

Bibas (barn i behov av särskilt stöd)

50

50

50

Upprustning idrottshallar

500

500

500

Oförutsedda investeringar och myndighetskrav

500

500

500

Familjecentral

250
9 000

9 000

1:1 satsning år 1 - 9
Teknisk utrustning förskolan
Inventarier ny F-6 skola norr

VIAN

4 Inventarier till lokaler

KULN
KULN
KULN
KULN
KULN
KULN
KULN
KULN

4
4
4
4
4
4
4
4

Investeringsram Viadidaktnämnden
Black Box

12 300
23 050

29 950

17 850

430

330

330

430

330

330

3 000

Konstnärlig utsmyckning

500

500

500

Konstinköp

300

300

300

Inventarier

500

500

500

Kick Bike bana
RFID skolbibliotek

450
375

Konstnärlig utsmyckning Stortorget

200

560

4 775

1 950

1 860

300

50

50

Oförutsedda investeringar

1 800

1 800

1 800

Rådmannen

3 500
500

500

500

Storköksutrustning

2 000

2 500

2 500

Måltidsmiljö yttre och inre

1 500

1 000

600

600

300

300

300

Streetbasketbana
Investeringsram Kulturnämnden

1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

700

Inventarier ny skola 7-9
Investeringsram Bildningsnämnden

STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN

9 000

Skydd och säkerhet äventyrsbad

Arbetsmiljöåtgärder

Matbil, fossilfri
Städmaskiner
Övriga IP

100

1 230

Lekplatser, parkutrustning

800

800

800

Växthuset, teknik och utrustning

650

500

400

300

300

50

50

50

250

500

450

200

200

200

900

900

Trädprojekt
Friluftsbad
Parker och grönytor
Automatbevattning park
Maskiner och fordon
Sportutrustning SPC (inkl. gymnastikutrustning)

5 100
900

Utveckling - nya sporter

700

Tillgänglighet och information - digitalisering Sportcentrum

450

Nytt underlag 2 st tennisbanor (utebanor)

800

Backavallen upprustning läktare A-plan exteriört

1 400

Sportcentrum läktare konstgräsplan samt simhall
Backavallen trygghets- och säkerhetsåtgärder (utemiljö, belysning m.m.)

100
300
500

150

150

150
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STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5

SOCN
SOCN
SOCN

4 Möbler och inventarier ny våning
4 Digitalisering - utveckling/datorprogram
1 Arbetsmiljöåtgärder

Backavallen nytt toppskikt friidrottsbanor
Sportcentrum arbetsfordon och arbetsmaskiner

2 500

Ny konstgräsplan i Katrineholm

7 000

Djulö camping servicebyggnad
Djulö camping

450

1 800

600

Backavallen utbyte av konstgräs

400

Idrottens hus

250

5 000

250

650

16 200

16 200

Inventarier Idrottens hus personal Backavallen

300

Inventarier maskingarage Backavallen

300

Backavallen konvertering energi och kylsystem

19 000

Backavallen allaktivitetsanläggningar

300

Pressläktare

1 000

Tennis- gymnastik- boulehallen + vandrarhem

4 500

Beläggningsarbeten

7 000

7 000

7 000

Grusbelagda GC-vägar

200

200

200

Gator, kantstöd, brunnar, räcken

200

200

200

Motionsspår

700

700

700

1 000

3 000

3 000

900

900

900

47 330

62 800

44 350

400

100

100

300

100

100

LED-belysning
Belysningsstolpar stabilitetsprovning

600

600

600

1 300

800

800

Arbetsmiljöåtgärder

400

400

400

Digitalisering trygg och effektiv hemgång

200

Person-/taklyftar, rullstolar

200

200

200

Arbetstekniska hjälpmedel

150

150

150

80

80

80

Sängar och madrasser

200

200

200

Ny teknik

400

400

400

Möbler, markiser till gemensamhetsutrymmen

500

500

500

Ny gruppbostad, inventarier

700

Ny servicebostad, inventarier

700

Investeringsram Socialnämnden

1
1
1
1
1
4
4
4
4
4
4
4
4

450

Backavallen, ishallen sarg + plexiglas krav från ishockeyförbundet

Investeringsram Service- och tekniknämnden

VON
VON
VON
VON
VON
VON
VON
VON
VON
VON
VON
VON
VON

700

Diskdesinfektor

Skogsbrynet, inventarier
Hjälpmedel

700
350

350

Inventarier nytt äldreboende Dufvestrand
Investeringsram Vård- och omsorgsnämnden
Summa Total

350
14 000

3 880

2 980

16 280

149265* 136 760

118 920

*Korrigerad summa pga felskrivning i tidigare utsänt förslag

16

143

Förv

Objekt

Investering 2018

Investering
2019

Investering
2020

KFAB Fastighetsbevarande åtgärder i div 200
KFAB Parkeringshus Norr
KFAB Brandstation
KFAB Safirenhuset ventilation
KFAB Safirenhuset utemiljö
KFAB Totalt
BIN
Utemiljö förskolor/skolor
BIN
Ljudabsorbenter och akustik
BIN
Sammanställning av mindre ombyggnationer i skolor/förskolor
BIN
Nya förskolor
BIN
Ny F-6 skola Norr
BIN
Om- och tillbyggnad på Sandbäcksskolan
BIN
Skogsborgsskolan. Ny idrottshall
BIN
Ombyggnad av Bäverhyddan till förskola
BIN
Tillbyggnad förskola Karossen

2 900
0
40 000
13 000
1 500
57 400
2 100
380
5 620
14 000
0
5 000
0
2 900
1 770

7 900
55 000
0
11 000
0
73 900
1 000
0
1 600
14 000
165 000
60 000
0
0
0

3 000
0
0
11 000
0
14 000
1 000
0
200
14 000
0
0
30 000
0
0

BIN
Ny förskola vid Örnen
BIN Totalt
FAST Familjecentral
FAST Oförutsedda mindre investeringsbehov (verksamhetsanpassningar/
FAST Totalt
KS/KLF
KS/KLF Totalt
KULN Lokstallet bygghyttan
KULN Black Box
KULN Ombyggnad och utemiljö i Lokstallet
KULN Konstnärlig utsmyckning vid nybyggnation av skolor och äldreboende
KULN Totalt
KS/SBF
KS/SBF Totalt
STN
Återvinningsstationer på förskolor och skolor
STN
Allaktivitetsplaner på Sandbäcken och Norr
STN
Ombyggnation och utemiljö kök

14 000
45 770
2 000
7 500
9 500
0
0
200
7 220
600
0
8 020

0
241 600
0
1 500
1 500

0
45 200
0
1 500
1 500

0
200
0
3 750
1 500
5 450

0
200
0
0
1 500
1 700

0
1 000
0
1 750

0
0
800
700

0
0
800
500

500
200
3 450

2 800
200
4 500

0
200
1 500

0
600

0

0
0

600
0
300
15 482
0
15 782

0
255 000
3 100
0
10 011
268 111

0
0
3 000
0
0
3 000

2 200
400
0
500
2 000
5 100

2 200
500
2 000
0
2 000
6 700

2 200
500
0
0
2 000
4 700

145 622

601 761

71 600

STN
Om- och tillbyggnad samt utemiljö vid Sportcentrum
STN
Utbyte av nyckellås mot kodlås på uthyrningslokaler
STN Totalt
SOCN
SOCN Totalt
VIAN
Röda huset Kungsgatan 19. Fortsatt renovering och behovsanpassning av
personal- och utbildningslokaler
VIAN Totalt
VON
Nytt äldreboende Duvestrand
VON
Om- och tillbyggnad samt utemiljö vid äldreboenden
VON
Ombyggnad av Furulidens gamla kök. Ersättningsbostäder för Skogsbrynet
VON
Skogsbrynet, om- och tillbyggnad
VON Totalt
Myndighetskrav
BIN
Larm förskolor
BIN
Ventilation skolor
FAST Skyddsrum
VON
Torvbrytarvägen 1. Nytt gemensamt kök i gruppbostaden.
STN
Fettavskiljare avlopp
Myndighetskrav totalt
Div 200 totalt
Div 100
Förv
Objekt

Investering 2018

KULN Ny huvudentré till Kulturhuset Ängeln
Div 100 totalt

Förv

Objekt

Totalt

0

Investering 2018

Div 200 + div 100

Förv

Objekt

FAST

Miljö- och energibesparande åtgärder

Summa resultat av energibesparingar

Investering
2019
0

Investering
2019

Investering
2020
2 500
2 500

Investering
2020

145 622

601 761

74 100

Investering 2018
3 000

Investering
2019
3 000

Investering
2020
3 000

3 000

3 000

3 000

17
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Sammanställning investeringsbehov div 500 budget 2018-2020 (KIAB)
Förv

Objekt

BIN
BIN Totalt
FAST Övriga oförutsedda investeringar
FAST Akustik och brandskydd, DUD
FAST Totalt
KS
KS Totalt
KULN
KULN Totalt
SBF
SBF Totalt
STN
STF Totalt
SOCN Tillbyggnad Västgötagatan 18
SOCN Totalt
VIAN
VIAN Totalt
VON
VON Totalt
Totalt

Investering
2018

Investering
2019

0

Investering
2020

0

0

3 000
180

180

3 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 000
0

15 000

0

0

0

0

0

0

0

180

18 000

0

18
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MILJÖPARTIET DE GRÖNAS
BUDGETFÖRSLAG FÖR
KATRINEHOLMS KOMMUN

2018
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Miljöpartiet de grönas budget för 2018 grundar sig på vår gröna ideologi
Vi vill bygga ett hållbart samhälle där det ekonomiska, sociala och ekologiska aspekterna
har samma vikt och förutsättningar. Där vi tillgodoser dagens behov utan att äventyra
kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov
Miljöpartiet de gröna vill bygga ett samhälle där vi känner solidaritet, där vi alla är med och
bidrar, där de stora utmaningarna i Sverige och världen löses gemensamt. Där vi bryr oss
om varandra oavsett härkomst eller börd.
Vi måste bygga ett samhälle där jämlikhet, solidaritet och gemenskap gör oss trygga och får
oss att känna delaktighet. Vi har nu en regering med socialdemokrater och miljöpartister
som arbetar aktivt med att utveckla samhället, bland annat genom att öka stödet till
kommunerna. Detta ger oss bättre möjligheter att öka personaltätheten i förskolorna, öka
nattbemanningen på äldreboenden samt arbeta för minskade klyftor i samhället.
Katrineholm växer. Det är naturligtvis positivt att fler vill bosätta sig och leva här. Men
behoven av kommunal verksamhet ökar i motsvarande grad. Arbetet med att uppföra två
skolor och ett större nytt äldreboende har påbörjats. Nästa år påbörjas även arbetet med ett
nytt LSS-boende. Det är bra att det byggs, behovet är stort. Men behovet av stora
fastighetsinvesteringar begränsar utrymmet för större satsningar i de närmaste årens
budgetar.
När vi nu bygger mycket nytt i kommunen måste vi vara noga med var vi bygger och vilka
krav vi ska ställa på det som byggs. De byggnader som uppförs nu ska stå i många år,
därför ska de byggas med teknik som ligger i framkant av utvecklingen vad gäller krav på
material och energieffektivitet.
Katrineholm är inte bara staden, de mindre orterna och landsbygden är avgörande för
kommunens framtid. Mycket av det som vår gröna politik bygger på finns på landsbygden.
Hållbart producerade livsmedel, förnybar energi och råvara från skogen. Här finns ofta en
stark entreprenöranda med många nystartade företag. Det är avgörande för möjligheten att
driva företag att infrastrukturen fungerar. Därför är det viktigt att det satsas på
bredbandsutbyggnad i hela kommunen.
I Katrineholm står vi inför tuffa utmaningar inom personalförsörjningen för både skola, vård
och omsorg. Vi måste skapa förutsättningar för dem som jobbar i våra verksamheter att
känna tillfredsställelse och trygghet på sina arbetsplatser. För att locka fler att arbeta i de
kommunala verksamheterna ska vi se till att de redan anställda har förutsättningar att utföra
ett gott arbete. Framför allt är det inom vård och omsorg behoven finns.
Vi anser att den föreslagna investeringsbudgeten är alltför väl tilltagen. Vi ser att några av de
föreslagna investeringarna kommer att behöva skjutas fram i tid. Detta för att kommande
avskrivningar inte ska förhindra framtida nödvändiga satsningar i verksamheterna.
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Barn och utbildning
Nu pågår planeringen för nya skolbyggnader. Samlat gymnasium. Ny högstadieskola. Ny
skola på norr. De nya skolorna ska inte bara vara goda studiemiljöer och arbetsplatser, det
måste även finnas flexibla lösningar på hur skolbyggnaderna kan användas när skoldagen
är slut.
Vi vill att varje skola ska ha ett utomhusklassrum. Undersökningar visar att elever och lärare
som tillbringar tid utomhus har färre sjukdagar och bättre psykisk hälsa. Utomhus pedagogik
är hälsofrämjande. Ett utomhusklassrum är en billig investering, sittplatser och tak. Dessa
byggs helst vid intressanta biotoper, insjö, betesmark, skog osv.
Skolan är den miljö där det lättast går att uppmärksamma barn och unga som mår dåligt.
Skolan måste ha resurser att se och stödja när behov finns av extra insatser. Förutom
engagerade pedagoger behövs särskild kompetens för detta arbete.
Den psykiska ohälsan hos våra unga är ett stort problem, särskilt hos flickorna. Den
psykosociala miljön i skolan måste förbättras. Ett sätt som visat sig framgångsrikt i andra
kommuner är ett brett arbete med genuspedagogik. Detta har även visat sig framgångsrikt
även vad gäller pojkars studieresultat.
När de nya skolorna byggs måste hänsyn tas till barn med NPF-diagnos (NeuroPsykiatrisk
Funktionsnedsättning ca 2 elever i varje klass). Alla lärare ska ha kunskap om bemötande
av barn med NPF-diagnos.




Vi vill att genuspedagogik genomförs i samtliga skolor
Vi vill att alla skolor ska ha ett utomhusklassrum
Vi vill se NPF-kompetens vid byggandet av skolor och hos alla lärare

Vård och omsorg
Vi ser att personalsituationen inom vård och omsorg har blivit allt mer ansträngd. Uppdraget
har vuxit utan att budgeten har ökat i motsvarande grad. Det har resulterat i att en allt mindre
personalgrupp ska utföra det så viktiga arbetet med att ta hand om våra äldre och
funktionsnedsatta. Den tillfälliga resursförstärkningen till vård och omsorgsnämnden från
välfärdsfonden kommer inte att räcka på sikt. Den ökande efterfrågan och behovet av
kommunala välfärdstjänster kommer att kräva ökadebudgetramar. Satsningen på
kompetensförsörjning på 6 miljoner i majoritetens budget är välbehövlig men inte tillräcklig.
Vi ser behovet av ytterligare förstärkning av ramen med 5 miljoner för att kunna öka kvalitén
samt personalstödjande åtgärder
För att stödja initiativet med ”cykla utan ålder” vill vi att kommunen köper in eltransportcyklar
så att aktiviteten inte blir beroende av privata investeringar. En till norr, en till
centrum/Igelkotten och ytterligare en till det nya äldreboendet Duvestrand.
●
●

Vi vill satsa på personalstödjande åtgärder 5 miljoner
Vi vill investera i eltransportcyklar
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Bygga och exploatera
Det är positivt att de stora takarbeten som nu görs av KFAB innebär satsningar på solceller
Vid entreprenad av varje ny- och ombyggnad av flerfamiljsbostäder och byggnader för
allmänheten måste tillfället tas tillvara att klimatinvestera. Även på de fastigheter som byggs
av privata aktörer ska krav på moderna energilösningar ställas.
När en tilltagande exploatering sker i samband med att kommunen växer ser vi ett ökat
behov att bevaka att känsliga biotoper skyddas. Andelen skyddad natur i Katrineholms
kommun är enligt miljöbarometern på kommunens hemsida 0,6 %. I Sörmland är andelen
skyddad natur 5,5 % och i Riket närmare 9 %. För att arbetet med att utöka andelen
skyddad natur i kommunen ska drivas effektivt behövs en kommunekolog på heltid.







Vi vill utreda möjligheterna att bygga energipassivt och vilka besparingar det ger
under byggnadens beräknade livslängd
Vi vill att energiförsörjning ska i första hand ske genom solceller eller motsvarande
energieffektiva åtgärder
Vi vill att det görs livscykelanalys gällande byggnader och inventarier vid
nybyggnation
Vi vill att en del av fastigheten ska utgöras av grönområde där så är möjligt.
Vi vill att kommunen har en kommunekolog på heltid
Vi vill att andelen skyddad natur ökas i betydligt snabbare takt

Klimat och miljö
Det är dags att kommunen sätter ett slutdatum då kommunens bilpark i möjligaste mån ska
vara fossilfri. Kommunen måste driva på utbyggnaden av laddstolpar. Dessutom behövs
ytterligare ett tankställe för biogas.
Mikroplaster är ett stort hot mot sjöar och hav. Konstgräsplaner har identifierats som den
näst största källan för spridning av mikroplast efter däckslitage från bilar. Vi vill att
kommunen avvaktar med anläggande av fler konstgräsplaner till dess miljövänliga alternativ
finns.
Vi ser med tillfredsställelse att kommunen nu har en kemikalieplan. Det ger bättre
möjligheter för arbetet med att få bort skadliga kemikalier från verksamheterna. Vi anser
dock att ambitionerna i planen måste höjas.
●
●
●

Vi vill att kommunens samtliga bilar drivs fossilfritt år 2020
Vi vill öka antalet laddstolpar och tillgången på tankställen för biogasbilar
Vi vill se en höjd ambition i kemikalieplanen
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Kommunikation och infrastruktur
Bredbandssatsningen i kommunen ser vi med tillfredställelse. Vi ser att ytterligare satsningar
görs innan hela kommunen har ett fullt utbyggt bredband.
För att minimera åkandet för politiker och tjänstemän i kommunen vill vi att det i satsas på
telefon- och videomöten. Det finns nu mycket ny teknik inom området och spar såväl tid och
pengar som miljö.
För att minska antalet bilar i centralorten ska kommunen stödja bildandet av bilpooler. Även
modeller där kommunala fordon ingår bör utredas.
En väl fungerande kollektivtrafik är avgörande för att vi ska nå målen inom såväl klimat och
miljö och attraktivt boende på landsbygden. Två bilar ska inte behövas för att livspusslet ska
gå ihop. Vi ser även ett behov att trygghetsinventera vår kollektivtrafik både i centralorten
och längs landsortslinjerna. Både faktiska risker och upplevd trygghet ska tas med i ett
sådant arbete.
Bussdelen på resecentrum behöver moderniseras så att det blir en trygg och trivsam plats
för resenärer och en funktionell och säker arbetsmiljö för busschaufförerna. Detta måste ske
integrerat med utvecklingen av Stortorget. I de mindre tätorterna ska hållplats finnas med
skydd för väder och vind, sittplatser samt möjlighet att parkera cyklar och bilar.

●
●
●

Vi vill att en kollektivtrafikplan arbetas fram där samtliga aspekter inom kollektivt
resande ingår.
Vi vill att arbetet med resecentrum planeras ihop med utvecklingen av Stortorget
Vi vill att kommunen stöder bildandet av bilpooler

Investeringar
Investeringsplanen förutsätter ökade skatteintäkter kommande år. Vi avvaktar, med två
undantag, justeringar i planen i nuläget.



Konstgräsplanen (7milj) får vänta till dess miljövänligare alternativ finns att tillgå.
Eltransportcyklar ”Vind i håret” inköps en om året 2017-2019.
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Övergripande driftsbudget 2018
Belopp i tusentals kronor (tkr)

Nämnd/styrelse
Övergripande politisk ledning
Bildningsnämnden
Kommunstyrelsen
varav Välfärdsfonden
varav Kommuncentrala
varav Kommunledningsförvaltningen
varav Samhällsbyggnadsförvaltningen inkl KLC
varav Kommunstyrelsens medel till förfogande
Kulturnämnden
Bygg- och miljönämnden
Service- och tekniknämnden
Socialnämnden
Viadidaktnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Räddningstjänsten VSR
Kompensation för ökade löner
Ofördelade medel till nämnder
Summa nämnder
Ökade kostnader lokaler
Löneuppräkning
Ofördelade löner överhäng
Drifteffekt av föreslagna investeringar
PO-påslag och semesterlöneskuld
Pensioner
Intäkter Viadidakt-Vingåker
Kapitalkostnadsintäkter
Avskrivningar
Skatteintäkter
Kommunalekonomisk utjämning
Kommunal fastighetsavgift
Schablonersättning för flyktingmottagande
Finansiering, utdelningar m.m.
Ökade statsbidrag flyktingkvot, enligt budgetproposition
Summa finansiering
TOTALT med nytt utjämningssystem
Budgeterat resultat i % av skatter och utjämning
GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Mp Budget
2018
-11 459
-813 980
-209 511
-27 300
-8 678
-101 563
-67 970
-4 000
-37 347
-514
-99 807
-175 613
-57 256
-675 118
-28 741
0
-46
-2 109 391
-8 403
0
0
0
78 186
-111 300
12 711
70 989
-59 059
1 476 980
569 387
62 861
0
11 236
27 300
2 130 886

21 495
1,02%

21 092
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KOMMUNSTYRELSEN

1 (2)

2017-10-25

§ 189

Utbetalning av partistöd 2018 (KS/2017:504)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar utbetala partistöd för 2018 med hälften av nedan
angivet årsbelopp under vardera januari och juli månader enligt följande:
1. Mandatbundet stöd:
Socialdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna
Liberalerna
Centerpartiet
Miljöpartiet
Vänsterpartiet
Kristdemokraterna

24 mandat * 33 375 kronor = 801 000 kronor
6 mandat * 33 375 kronor = 200 250 kronor
5 mandat * 33 375 kronor = 166 875 kronor
4 mandat * 33 375 kronor = 133 500 kronor
4 mandat * 33 375 kronor = 133 500 kronor
3 mandat * 33 375 kronor = 100 125 kronor
2 mandat * 33 375 kronor = 66 750 kronor
2 mandat * 33 375 kronor = 66 750 kronor

2. Grundstöd

10 000 kronor per parti

Sammanfattning av ärendet
Kommuner får enligt bestämmelser i kommunallagen (KL), 2 kap. 9 §, 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.
Det krävs att mottagare av partistöd årligen lämnar en redovisning som visar att
stödet använts till ändamålet ovan. Redovisningen ska lämnas in senast den 30 juni
2017. Samtliga åtta partier som erhållit partistöd har lämnat redovisning inom utsatt
tidsperiod.
Enligt kommunens regler för det kommunala partistödet utbetalas inget stöd för
nästkommande period till den som inte lämnat redovisning och granskningsrapport
inom angiven tid. KL 2 kap. 12 § anger slutligen att beslut om att betala ut partistöd
ska fattas av fullmäktige minst en gång per år.
Mandatbundet stöd utgår inte för det år som följer på kalenderåret då mandat inte kunnat
besättas med vald ledamot.

Ärendets handlingar



Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-10-15
Styrdokument ”Regler för det kommunala partistödet”, antagen av KF
2014-12-15, § 57
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Protokollsutdrag
KOMMUNSTYRELSEN

2017-10-25

 Redovisning från Kristdemokraterna, inkommen 2017-03-17
 Redovisning från Centerpartiet, inkommen 2017-05-02
 Redovisning från Vänsterpartiet, inkommen 2017-06-07
 Redovisning från Moderaterna, inkommen 2017-05-24
 Redovisning från Miljöpartiet de gröna, inkommen 2017-02-22
 Redovisning från Sverigedemokraterna, inkommen 2017-05-15
 Redovisning från Socialdemokraterna, inkommen 2017-02-09
 Redovisning från Liberalerna, inkommen 2017-06-09
Samtliga redovisningar finns tillgängliga i akten.
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

2 (2)
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Datum

Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kommunstyrelsens kansli

2017-10-15

KS/2017:504 - 103

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Marie Sandström Koski

Kommunstyrelsen

Utbetalning av partistöd 2018
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar utbetala partistöd för 2018 med hälften av nedan angivet
årsbelopp under vardera januari och juli månader enligt följande:
1. Mandatbundet stöd:
Socialdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna
Liberalerna
Centerpartiet
Miljöpartiet
Vänsterpartiet
Kristdemokraterna
2. Grundstöd

24 mandat * 33 375 kronor =
6 mandat * 33 375 kronor =
5 mandat * 33 375 kronor =
4 mandat * 33 375 kronor =
4 mandat * 33 375 kronor =
3 mandat * 33 375 kronor =
2 mandat * 33 375 kronor =
2 mandat * 33 375 kronor =

801 000 kronor
200 250 kronor
166 875 kronor
133 500 kronor
133 500 kronor
100 125 kronor
66 750 kronor
66 750 kronor

10 000 kronor per parti

Sammanfattning av ärendet
Kommuner får enligt bestämmelser i kommunallagen (KL), 2 kap. 9 §, 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.
Det krävs att mottagare av partistöd årligen lämnar en redovisning som visar att stödet
använts till ändamålet ovan. Redovisningen ska lämnas in senast den 30 juni 2017.
Samtliga åtta partier som erhållit partistöd har lämnat redovisning inom utsatt
tidsperiod.
Enligt kommunens regler för det kommunala partistödet utbetalas inget stöd för
nästkommande period till den som inte lämnat redovisning och granskningsrapport
inom angiven tid. KL 2 kap. 12 § anger slutligen att beslut om att betala ut partistöd
ska fattas av fullmäktige minst en gång per år.
Mandatbundet stöd utgår inte för det år som följer på kalenderåret då mandat inte kunnat
besättas med vald ledamot.

Ärendets handlingar


Styrdokument ”Regler för det kommunala partistödet”, antagen av KF 2014-12-15,
§ 57

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress:
Telefon: /RedigerareTelefon/
E-post: Marie.SandstromKoski@katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
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Datum

Vår beteckning

2017-10-15

KS/2017:504 - 103

Redovisning från Kristdemokraterna, inkommen 2017-03-17
Redovisning från Centerpartiet, inkommen 2017-05-02
Redovisning från Vänsterpartiet, inkommen 2017-06-07
Redovisning från Moderaterna, inkommen 2017-05-24
Redovisning från Miljöpartiet de gröna, inkommen 2017-02-22
Redovisning från Sverigedemokraterna, inkommen 2017-05-15
Redovisning från Socialdemokraterna, inkommen 2017-02-09
Redovisning från Liberalerna, inkommen 2017-06-09

Ärendebeskrivning
Kommunallagens nya regler för kommunalt partistöd tillämpas från och med
mandatperioden 2014-2018. Det lokala partistödet syftar till att stärka de politiska
partiernas ställning i den kommunala demokratin (KL 2:9). Lokalt partistöd är enligt
lagstiftarens mening avsett för det lokala partiarbetet som riktar sig till kommunmedlemmarna.
Kommunfullmäktige har i december 2014 reviderat styrdokumentet ”Regler för det
kommunala partistödet”. Av detta framgår att 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. Vid fördelningen av partistöd
beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap vallagen
(2005:837). Partistöd utgår under det kalenderår då representationen upphört.
Efter beslut av fullmäktige betalas partistöd ut i förskott med halva årsbeloppet under
vardera januari och juli månader.

Vidare anges att en mottagare av partistöd årligen ska lämna en skriftlig redovisning
som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i KL 2 kap. 9 §, första
stycket.
Redovisningen ska enligt kommunallagen avse perioden 1 januari-31 december och
ges in till fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång.
Till redovisningen ska bifogas ett granskningsintyg i vilket en av respektive parti
utsedd särskild granskare ska bedöma om redovisningen ger en rättvisande bild av hur
mottagaren använt partistödet.
Lagstiftaren har inte preciserat hur redovisningen ska gå till. För att underlätta redovisningen har därför kommunledningsförvaltningen med skrivelse till partierna bifogat
en särskild blankett för ändamålet samt redogjort för de föreskrifter som ska beaktas.
Som framgår av ärendets handlingar inkom redovisningarna under perioden februarijuni 2017.
I Sveriges Kommuner och Landstings kommentarer till underlaget för regler om
partistöd klarläggs att syftet med reglerna om redovisning och granskning är att göra
underlag och beslut kring det lokala partistödet öppnare och mer tillgängliga för
allmänhet och media. De handläggningsåtgärder som ingår i den sedvanliga
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress:
Telefon: /RedigerareTelefon/
E-post: Marie.SandstromKoski@katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
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2017-10-15

KS/2017:504 - 103

beredningen inför ett beslut i fullmäktige bör därför ta sikte på att föreskrivna
formkrav är uppfyllda.
Förvaltningens bedömning
Samtliga partier har lämnat in redovisningar och intyg från granskare.
Kommunledningsförvaltningen bedömer att syftet enligt kommunallagen kan anses
vara uppfyllt och att mot denna bakgrund kan det vara rimligt att fatta beslut om
utbetalning av partistöd för 2018 till samtliga partier.
Eftersom Sverigedemokraterna från och med den 6 juli 2017 har ett mandat som
saknar vald ledamot ska, enligt reglerna för det kommunala partistödet, inget
mandatbundet stöd utbetalas för detta mandat för 2018.

Marie Sandström Koski
Utredningssekreterare
Beslutet skickas till:
Samtliga partier
Kommunledningsförvaltningen
Akten

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress:
Telefon: /RedigerareTelefon/
E-post: Marie.SandstromKoski@katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340

157

Styrdokument

Regler för det kommunala
partistödet

Övergripande anvisningsdokument

Senast reviderad av kommunfullmäktige
2014-12-15, § 57.
Giltighetstid t.o.m. 2019
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REGLER FÖR DET KOMMUNALA
PARTISTÖDET
Styrdokument Övergripande anvisningsdokument
Datum

2014-12-15

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

Förvaltarskap1
-Kommunstyrelsens ansvarsområde, kommunledningsförvaltningen

Uppföljning
Hur:

Kontroll mot redovisning, granskningar m.m.

När:

- Uppföljning vartannat år, med start 2017

1

-

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

2 (3)

159
REGLER FÖR DET KOMMUNALA
PARTISTÖDET
Styrdokument Övergripande anvisningsdokument

3 (3)

Datum

2014-12-15

Regler för det kommunala partistödet
I kommunallagen (1991:900) finns de grundläggande bestämmelserna om
kommunalt partistöd. I Katrineholms kommun ska därutöver följande gälla.
1 § Rätt till partistöd
Det lokala partistödet i Katrineholms kommun utgår till partier som är
representerade i enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap. 9 andra stycket
kommunallagen.
2 § Grundstöd och mandatstöd
Partistödet består av
ett grundstöd, som uppgår till 10 000 kronor per parti och år, samt
ett mandatstöd, som uppgår till 33 375 kronor per mandat och år.
3 § Fördelning av partistöd
Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot
är fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837).
Partistöd utgår under det kalenderår då representationen upphört.
Partistödet behålls dock oförändrat under det första året efter ett valår.
Undantaget de partier som utökar sina mandat.
4 § Redovisning och granskning
En mottagare av partistöd årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar
att partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9 § första stycket
kommunallagen. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg.
5 § Årlig utbetalning
Efter beslut av fullmäktige betalas partistöd ut i förskott med halva årsbeloppet
under vardera januari och juli månader.
Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 § andra stycket
kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid
utbetalas inget stöd för nästkommande period.
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Protokollsutdrag
KOMMUNSTYRELSEN

1 (2)

2017-10-25

§ 190

Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens
verksamhetsområde (KS/2017:440)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner följande höjningar av måltidsavgifterna från den 1
januari 2018 inom vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde:
Måltidsavgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning:
 Frukost i servicehusets restaurang höjs med en krona till 23 kronor per dag.
 Lunch vid dag- och områdescentraler samt matdistribution med två kronor till 62
kronor per dag.
 Månadsabonnemang matdistribution avseende betalning för 30 dagar med 60
kronor till 1860 kronor per månad.
 Måltidsabonnemang på vårdboende och gruppboende höjs med 100 kronor till
3450 kronor per månad.
 Avgift för mat vid korttidsvistele höjs med fem kronor till 115 kronor per dygn.
 Kvällsmåltid höjs med en krona till 31 kronor per dag.
 Deltagande i dagverksamhet höjs med fyra kronor till 75 kronor per dag.
Måltidsavgifter för personer med funktionsnedsättning, verksamhet enligt LSS:
 Korttidsvistelse höjs med två kronor till 34 kronor per måltid.
 Kortidstillsyn höjs med en krona till 21 kronor.
Reservation
Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Inger Fredriksson (C).
Den skriftliga reservationen redovisas som bilaga A.
Mot beslutet reserverar sig Morten Källström (SD).
Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsnämnden har i samband med sin övergripande plan med budget för
2018-2020 upprättat förslag till höjda avgifter inom nämndens verksamhet.
Höjningarna avser måltider och motiveras utifrån nämndens direktiv om att i
anslutning till budgetprocessen anpassa avgifterna utifrån självkostnadspris.
Beräkningarna som ligger till grund för föreslagna höjningar är gjorda utifrån aktuella
nationella råvarupriser.
Ärendets handlingar



Kommunstyrelsens tjänstutlåtande, 2017-10-03
Sammanträdesprotokoll från vård- och omsorgsnämnden, § 74, 2017-08-31
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Protokollsutdrag
KOMMUNSTYRELSEN



2 (2)

2017-10-25

Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet (KFS 4.13) med
föreslagna ändringar

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C) och Morten
Källström (SD).
Förslag och yrkande
Inger Fredriksson (C) yrkar avslag med hänvisning till centerpartiets budgetförslag.
Morten Källström (SD) yrkar avslag.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut och Inger Fredrikssons (C) och
Morten Källströms (SD) avslagsyrkande. Han finner att styrelsen biträder
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.
_________________
Beslutet skickas till:
Akten
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kommunstyrelsens kansli

TJÄNSTEUTLÅTANDE

1 (2)

Datum

Vår beteckning

2017-10-03

KS/2017:440 - 043

Ert datum

Vår handläggare
Per Johansson

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens
verksamhetsområde
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna följande höjningar av
måltidsavgifterna från den 1 januari 2018 inom vård- och omsorgsnämndens
verksamhetsområde:
Måltidsavgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning:
 Frukost i servicehusets restaurang höjs med en krona till 23 kronor per dag.
 Lunch vid dag- och områdescentraler samt matdistribution med två kronor till 62
kronor per dag.
 Månadsabonnemang matdistribution avseende betalning för 30 dagar med 60
kronor till 1860 kronor per månad.
 Måltidsabonnemang på vårdboende och gruppboende höjs med 100 kronor till
3450 kronor per månad.
 Avgift för mat vid korttidsvistele höjs med fem kronor till 115 kronor per dygn.
 Kvällsmåltid höjs med en krona till 31 kronor per dag.
 Deltagande i dagverksamhet höjs med fyra kronor till 75 kronor per dag.
Måltidsavgifter för personer med funktionsnedsättning, verksamhet enligt LSS:
 Korttidsvistelse höjs med två kronor till 34 kronor per måltid.
 Kortidstillsyn höjs med en krona till 21 kronor.
Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsnämnden har i samband med sin övergripande plan med budget för
2018-2020 upprättat förslag till höjda avgifter inom nämndens verksamhet.
Höjningarna avser måltider och motiveras utifrån nämndens direktiv om att i
anslutning till budgetprocessen anpassa avgifterna utifrån självkostnadspris.
Beräkningarna som ligger till grund för föreslagna höjningar är gjorda utifrån aktuella
nationella råvarupriser.
Ärendets handlingar



Sammanträdesprotokoll från vård- och omsorgsnämnden, § 74, 2017-08-31
Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet (KFS 4.13) med föreslagna
ändringar

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
Telefon: 0150-570 21
E-post: Per.Johansson@katrineholm.se
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kommunstyrelsens kansli

TJÄNSTEUTLÅTANDE

2 (2)

Datum

Vår beteckning

2017-10-03

KS/2017:440 - 043

Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsnämnden har i samband med sin övergripande plan med budget för
2018-2020, upprättat ett förslag till avgiftshöjningar avseende måltidsavgifter för äldre
och personer med funktionsnedsättning.
De föreslagna avgiftsändringarna redovisas i bifogad handling, ”Avgifter inom vårdoch omsorgsnämndens verksamhet” (KFS 4.13).
Förvaltningens bedömning
Vård- och omsorgsnämnden motiverar de föreslagna höjningarna med att man utifrån
nämndens direktiv om att i varje budgetprocess anpassa avgifterna utifrån
kostnadsutvecklingen generellt och anpassa avgifterna utifrån självkostnadspris.
Kommunledningsförvaltningen har inte funnit något att invända mot vård- och
omsorgsnämndens förslag till avgiftshöjningar. Förvaltningen föreslår därför
kommunstyrelsen besluta föreslå fullmäktige att godkänna vård- och
omsorgsnämndens förslag till nya avgifter från den 1 januari 2018.
För kommunledningsförvaltningen
Per Johansson
Beslutet skickas till:
Vård- och omsorgsnämnden
Akten

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
Telefon: 0150-570 21
E-post: Per.Johansson@katrineholm.se
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Protokollsutdrag
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

2017-08-31

1 (2)
Hnr 2017:906

§ 74

Förslag om höjning av avgifter inom vård- och
omsorgsnämndens verksamhet (handlingar utsändes
senare) (VON/2017:39)
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att från den 1 januari 2018 höja måltidsavgifterna i KFS 4.13 i enlighet med
vård- och omsorgsförvaltningens förslag.
Nämndens förslag redovisas som bilaga till protokollet med beteckningen vård- och
omsorgsnämndens handling nr 9/2017.
Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsförvaltningen har upprättat förslag till underlag för övergripande
plan med budget 2018-2020.
Förvaltningen föreslår från den 1 januari 2018 en höjning av följande avgifter:

Måltidsavgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning
(verksamhet enligt SoL)
Måltid

Nuvarande avgift

Frukost i servicehusets restaurang
Lunch vid dag- och områdescentraler
samt matdistribution
Månadsabonnemang matdistribution
avser betalning för 30 dagar
Måltidsabonnemang på vårdboende
och gruppboende
Avgift för mat vid korttidsvistelse
Kvällsmåltid
Deltagande i dagverksamhet

22 kronor/dag
60 kronor/dag
1 800 kronor/månad
3 350 kronor/månad
110 kronor/dygn
30 kronor/dag
71 kronor/dag

Förslag från
2018-01-01
23 kronor/dag
62 kronor/dag
1 860
kronor/månad
3 450
kronor/månad
115 kronor/dygn
31 kronor/dag
75 kronor/dag

När det gäller kostnaden för dessert (5 kronor) föreslås ingen höjning.
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Protokollsutdrag
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

2017-08-31

2 (2)
Hnr 2017:906

Måltidsavgifter för personer med funktionsnedsättning (verksamhet enligt
LSS)
Måltid

Nuvarande avgift

Korttidsvistelse

32 kronor/måltid

Korttidstillsyn
• Mellanmål eller frukost
• Lunch

20 kronor
Självkostnadspris (se
daglig verksamhet)

Förslag från
2018-01-01
34 kronor/måltid
21 kronor

Föreslagna höjningar medför ändring i KFS 4.13 Avgifter inom vård- och
omsorgsnämndens verksamhet.
Avgiftshöjningarna motiveras utifrån nämndens direktiv om att i varje budgetprocess
anpassa avgifterna utifrån kostnadsutvecklingen generellt och att anpassa avgifter
utifrån självkostnadspris. Beräkningarna har gjorts utifrån aktuella nationella
råvarupriser.
Ärendets handlingar


Förslag till ändring i KFS 4.13 Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens
verksamhet

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S) samt
förvaltningschef Päivi Kabran.
_______________
Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen, akten

Hnr 2017:908
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Styrdokument

Avgifter inom vård- och
omsorgsnämndens
verksamhet
Katrineholms kommuns
författningssamling (KFS nr 4.13)
Kommunstyrelsen 2017-10-25, § 190

Senast reviderad av kommunfullmäktige 2017-01-16, § 2
Giltighetstid från 2017-01-16 och tillsvidare
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4.13 AVGIFTER INOM VÅRD- OCH
OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET
Styrdokument - Författningssamling
Datum

2017-01-16

Beslutshistorik
Omtryckt och kompletterad av kommunfullmäktige 2004-08-23, § 119
Ändrad av kommunfullmäktige
2005-11-21, § 190,
2006-11-20, § 20,
2007-11-19, § 275,
2008-03-17, § 44,
2008-11-17, § 200,
2009-02-09, § 25,
2009-03-16, § 42,
2009-11-16, § 188,
2009-12-14, § 221,
2010-11-15, § 11,
2011-11-21, § 303
2012-11-19, § 242
2014-11-17, § 16
2015-11-16, § 241
2015-12-14, § 261
2016-11-21, § 170
2017-01-16, § 2
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4.13 AVGIFTER INOM VÅRD- OCH
OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET
Styrdokument - Författningssamling
Datum

2017-01-16

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)
Avgift
Frukost i servicehusets restaurang

22 23 kronor/dag

Lunch vid dag- och områdescentraler samt
matdistribution

60 62 kronor/dag

Månadsabonnemang matdistribution avser betalning 1 800 1 860
för 30 dagar
kronor/månad
Måltidsabonnemang på vårdboende och
gruppboende

3 350 3 450
kronor/månad

Avgift för mat vid korttidsvistelse

110 115 kronor/dygn

Kvällsmåltid

30 31 kronor/dag

Dessert

5 kronor/dag

Deltagande i dagverksamhet

71 75 kronor/dag

Måltidsavgifter för personer med funktionsnedsättning
(verksamhet enligt LSS)
Daglig verksamhet

Avgift
Resurscentrets självkostnad exkl.
personalkostnaden vid resurscentret

Korttidsvistelse

32 34 kronor per måltid

Korttidstillsyn
• Mellanmål eller frukost
• Lunch

20 21 kronor
Självkostnadspris (se daglig verksamhet)
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4.13 AVGIFTER INOM VÅRD- OCH
OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET
Styrdokument - Författningssamling
Datum

2017-01-16

Hyror på särskilda boendeformer (vårdboende och gruppboende för
dementa)
Boende i vårdboende och gruppboende har egna hyreskontrakt. Lägenheterna är
på 24 - 50 kvadratmeter. I hyran ingår kostnaden för el och ca 10 - 20
kvadratmeter av gemensamhetsytorna.
Hyrorna är indelade i fyra olika nivåer efter formen av boende:
Hyra
≥ 32 kvm med trinett och sovalkov
(238 stycken)

5 000 kronor/månad

≥ 38 kvm med trinett (7 stycken)
Finns på Furuliden, Yngaregården
och Almgården

5 000 kronor/månad

33 kvm utan trinett (27 stycken)
Finns på Igelkotten

4 600 kronor/månad

24 kvm utan trinett (3 stycken)
Finns på Almgården och
Yngaregården

4 070 kronor/månad

Enkelrum Lövåsens vårdboende

5 000 kronor/månad

Dubblett på boende

5 717 kronor/månad

Avgifter för barn och ungdomar behöver bo utanför det egna
föräldrahemmet (verksamhet enligt LSS)
Avgift
Avgift för barn under 18 år

Beräkning av underhållsstöd för
försörjningsskyldiga vårdnadshavare

Avgift för ungdom över 18 år utan Beräkning av underhållsstöd för
egen inkomst
försörjningsskyldiga föräldrar, faktura
ställd till ungdom
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4.13 AVGIFTER INOM VÅRD- OCH
OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET
Styrdokument - Författningssamling
Datum

2017-01-16

Avgift
Avgift för ungdom över 18 år med Avgift för hyra 0,5 gånger prisbasbeloppet
egen inkomst (aktivitetsersättning) så kallat högkostnadsskydd. (Under
förutsättning att riksdagen fattar beslut om
höjt avgiftstak höjs avgiften till 0,539
gånger prisbasbeloppet)
Avgift för mat enligt konsumentverkets
beräkningar
Övriga avgifter
Avgift
Ledsagarservice enligt SoL (sjukoch behandlingsresor undantagna)

20 kronor/tillfälle

Trygghetslarm utanför särskilt
boende

275 kronor/månad

Förlust av larmklocka

750 kronor

Förlust av hela larmenheten

1 500 kronor

Hemtjänst hos enskild i eget
ordinärt boende upp till 6 timmar
per månad

Enligt KFS 4.22
Avgifter inom vård och omsorg enligt SOL.
Årlig uppräkning sker. För information om
gällande taxa - kontakta vård- och
omsorgsförvaltningen.

Avgifter för hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende
Aktivitet

Avgift

Hembesök av sjuksköterska hos
patienter ej inskrivna i hemsjukvården

Avgiften ska motsvara landstingets
patientavgifter inom primärvården Besök hos distriktssköterska

Hembesök av arbetsterapeut och
Avgiften ska motsvara Landstinget
sjukgymnast hos patienter ej inskrivna i Sörmlands Regelverk - Avgifter och
hemsjukvården
priser
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4.13 AVGIFTER INOM VÅRD- OCH
OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET
Styrdokument - Författningssamling
Datum

2017-01-16

Aktivitet

Avgift

Höftskyddsbyxa för patienter inskrivna Avgiften ska motsvara Landstinget
i hemsjukvården och i särskilt boende 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.
Resor
Till och från daglig verksamhet för
personer med funktionsnedsättning
enligt LSS/SoL

Avgiften följer KFS 4.14
Färdtjänsttaxa, Månadskort för
arbetsresor

Avgift vid förskrivning av inkontinenshjälpmedel
Patientavgift inkontinenshjälpmedel

100 kronor/förskrivning

Patientavgiften gäller inte boenden på SÄBO (särskilda boenden) och boenden
på LSS-boende.
Landstinget ansvarar för brukare som bor i enskilt boende.
Kommunerna ansvarar för vuxna brukare, vars åldergrupp ska harmonisera med
hemsjukvården och särskilt boende
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Protokollsutdrag
KOMMUNSTYRELSEN

1 (1)

2017-10-25

§ 191

Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt
Miljöbalken (KS/2017:429)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner förslag till taxa för bygg- och miljönämndens
verksamhet enligt miljöbalken att gälla från den 1 januari 2018.
Sammanfattning av ärendet
Miljöprövningsförordningen (2013:251) ändrades från och med den 1 januari 2017,
vilket medförde att vissa verksamheter fick ändrad prövningsnivå. Med ändringen av
miljöprövningsförordningen som främsta grund, har bygg- och miljönämnden lämnat
förslag på ändringar i taxa för nämndens verksamhet enligt miljöbalken.
Revideringarna av taxan avser i huvudsak avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet
och hälsoskyddsverksamhet. Anpassningar av paragrafhänvisningar och
tydliggöranden har gjorts samt vissa smärre redaktionella ändringar.
De förslagna förändringarna får ingen direkt betydelse för pågående verksamheter
men för att kunna fatta beslut om tillsynsavgifter i samband med nyetablering eller
ändring i befintlig verksamhet behöver bygg- och miljönämndens taxa uppdateras.
Vidare, förbättras bygg- och miljönämndens möjligheter att indexuppräkna taxan.
Ärendets handlingar




Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-10-03
Sammanträdesprotokoll från bygg- och miljönämnden, § 92, 2017-08-23
Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken m m (KFS
4.02)
_________________
Beslutet skickas till:
Akten
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kommunstyrelsens kansli

TJÄNSTEUTLÅTANDE

1 (2)

Datum

Vår beteckning

2017-10-03

KS/2017:429 - 043

Ert datum

Vår handläggare
Per Johansson

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt
miljöbalken
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna förslag till taxa för byggoch miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken att gälla från den 1 januari 2018.
Sammanfattning av ärendet
Miljöprövningsförordningen (2013:251) ändrades från och med den 1 januari 2017,
vilket medförde att vissa verksamheter fick ändrad prövningsnivå. Med ändringen av
miljöprövningsförordningen som främsta grund, har bygg- och miljönämnden lämnat
förslag på ändringar i taxa för nämndens verksamhet enligt miljöbalken.
Revideringarna av taxan avser i huvudsak avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet
och hälsoskyddsverksamhet (taxebilaga 2 i bifogad handling). Anpassningar av
paragrafhänvisningar och tydliggöranden har gjorts samt vissa smärre redaktionella
ändringar.
De förslagna förändringarna får ingen direkt betydelse för pågående verksamheter men
för att kunna fatta beslut om tillsynsavgifter i samband med nyetablering eller ändring i
befintlig verksamhet behöver bygg- och miljönämndens taxa uppdateras. Vidare,
förbättras bygg- och miljönämndens möjligheter att indexuppräkna taxan.
Ärendets handlingar



Sammanträdesprotokoll från bygg- och miljönämnden, § 92, 2017-08-23
Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken m m (KFS 4.02)

Ärendebeskrivning
Bygg- och miljönämnden har inkommit med förslag till taxa för bygg- och
miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken att gälla från den 1 januari 2018.
Förslaget är föranlett av att miljöprövningsförordningen (2013:251) har ändrats.
Revideringen gäller främst avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och
hälsoskyddsverksamheter.
Förvaltningens bedömning
Kommunledningsförvaltningen har tagit del av bygg- och miljönämndens förslag till
taxa för nämndens verksamhet enligt miljöbalken. Av nämndens underlag
framkommer att taxeförslaget har föranletts av de ändringar som gjorts i
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Datum

Vår beteckning

2017-10-03

KS/2017:429 - 043

miljöprövningsförordningen (2013:251) från den 1 januari 2017 där vissa
verksamheter fått ändrad prövningsnivå.
Förslaget innebär att avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och
hälsoskyddsverksamheter (kallad taxebilaga 2 i bifogade underlagshandlingar)
anpassats och förtydligats efter ändringen i miljöprövningsförordningen.
Taxeförslaget innebär, enligt bygg- och miljönämnden, inga förändringar av betydelse
för pågående verksamheter. För att kunna fatta beslut om tillsynsavgifter i samband
med nyetableringar eller ändringar av befintliga verksamheter behöver nämndens taxa
uppdateras. Vidare, förbättras nämndens möjligheter att indexuppräkna taxan. I övrigt
görs mindre redaktionella ändringar i taxan.
En nyavgiftsmodell för taxa enligt miljöbalkens område är under framtagande av
Sveriges Kommuner och Landsting men bedöms inte vara färdig förrän tidigast till
årsskiftet 2018/19.
Kommunledningsförvaltningen har inte funnit något att erinra mot i förslaget och
föreslår därför att taxan godkänns i enlighet med bygg- och miljönämndens förslag.
För kommunledningsförvaltningen
Per Johansson
Beslutet skickas till:
Bygg- och miljönämnden
Akten
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Styrdokument

Taxa för bygg- och
miljönämndens
verksamhet enligt
miljöbalken m.m.
Kommunstyrelsen 2017-10-25, § 191

Katrineholms kommuns
författningssamling (KFS nr 4.02)

Senast reviderad av bygg- och miljönämnden 2016-12-07, § 141

179
2 (95)
4.02 TAXA FÖR BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENS
VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN M.M.
Styrdokument- Författningssamling
Datum

2016-12-07

Beslutshistorik
Antagen av kommunfullmäktige 1999-12-13, § 278
Ändrad av kommunfullmäktige
2002-12-12 § 70
2003-02-24 § 92
2008-11-17 § 204
2009-05-18, § 71 (bil. 1, ingen avgift för kompostering)
2012-11-19, § 243
2013-11-18, § 185
Indexreglering av miljö- och hälsoskyddsnämnden
2003-12-11, § 49
2011-03-15, § 14
2012-02-14, § 3
Indexreglering av bygg- och miljönämnden
2016-12-07, § 141

180
3 (95)
4.02 TAXA FÖR BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENS
VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN M.M.
Styrdokument- Författningssamling
Datum

2016-12-07

Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt
miljöbalken m.m. (SFS 1998:808)
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
Inledande bestämmelser
1 § Denna taxa gäller avgifter för Katrineholms kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av
miljöbalken eller med anledning av EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, bl.a. vad gäller naturvård- och kulturvård, skydd av områden,
miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador,
vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, kemiska produkter och biotekniska
organismer, samt avfall och producentansvar.
Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bl.a.
enligt 26 kap. 22 § miljöbalken för undersökningskostnader m.m. och enligt 25
kap. 2 § miljöbalken för rättegångskostnader.
2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för
1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd,
dispens eller undantag.
2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet
eller åtgärd.
3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt.
3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för
1. Tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogat.
2. Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt miljöbalken eller
bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken överklagas.
4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas
av bygg- och miljönämnden.
5 § Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala avgift enligt
denna taxa eller enligt 26 kap. 22 § miljöbalken skyldiga att lämna de uppgifter
som behövs för att avgiftens eller ersättningens storlek ska kunna bestämmas.
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Timtaxa
6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan 870 kronor per hel timme
handläggningstid.
Avgiftsuttag sker i förhållande till den handläggningstid som i taxan bestämts
för ärendet (fast avgift), i förhållande till den årliga handläggningstid som
anläggningen eller verksamheten tilldelats (årlig tillsynsavgift), i förhållande till
den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det enskilda ärendet (timavgift) eller
enligt de andra grunder som anges i taxan.
7 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid
avses med handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid
nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med
experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i
övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. Sådan avgift
tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda
handläggningstiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. För
inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan
klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton,
trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger
ordinarie timavgift.
8 § Bygg- och miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att
höja de i denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2013.
Avgifter för prövning
9 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag
ska betalas i form av fast avgift genom att den handläggningstid som anges i
taxebilaga 1 multipliceras med timtaxan eller i form av timavgift genom att
den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges taxebilaga 1.
Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen
avser.
10 § Om det i beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk
förrän den har besiktigats och godkänts av nämnden, ingår kostnaden för en
sådan besiktning i den fasta avgiften. Kan anordningen därvid inte godkännas,
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varför besiktning måste ske vid ytterligare tillfälle, tas timavgift ut för nämndens
kostnader med anledning av den tillkommande handläggningstiden.
11 § Avgift för prövning ska erläggas av sökanden. Avgift tas inte ut för en
ansökan som återkallats innan handläggningen har påbörjats.
12 § Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås.
13 § I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas
av nämnden är sökanden i förekommande fall också skyldig att ersätta nämndens kostnader enligt 19 kap. 4 och 5 §§ miljöbalken för sakkunniga som har
tillkallats av nämnden och för kungörelser i ärendet. Sökanden är även skyldig
att ersätta nämndens kostnader för kungörelser i ärenden om tillstånd, dispens
eller undantag enligt 7 kap. miljöbalken eller förordningen (1998:1252) om
områdesskydd enligt miljöbalken.
14 § Utöver avgift för prövning, kan avgift för tillsyn komma att tas ut för
den verksamhet eller åtgärd som prövningen avser enligt vad som anges i
denna taxa.
Avgifter med anledning av anmälan
15 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska
betalas i form av fast avgift genom att den handläggningstid som anges i
taxebilaga 1 multipliceras med timtaxan eller i form av timavgift genom att
den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges taxebilaga 1.
Om en anmälan omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt taxebilaga 2 ska
full avgift betalas för den punkt som medför den högsta avgiften med tillägg av
25 procent av summan av de belopp som anges för övriga verksamheter
Avgift med anledning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som
anmälan avser.
16 § Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som bedriver eller
avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden. I ärenden om anmälan av
miljöfarlig verksamhet med beteckningen C i bilagan till förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är denne i förekommande
fall också skyldig att ersätta nämndens kostnader för kungörelser i ärendet.
Avgift tas inte ut för en anmälan som återkallats innan handläggningen har
påbörjats.
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17 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift
för tillsyn i övrigt komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd anmälan
avser enligt vad som anges i denna taxa.
Avgift för tillsyn i övrigt
18 § För regelbunden tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller
hälsoskyddsverksamhet som anges i taxebilaga 2 ska betalas en årlig
tillsynsavgift som baseras på den tillsynstid som bygg- och miljönämnden
tilldelar anläggningen eller verksamheten. Tillsynstiden bestäms genom en
riskbedömning av anläggningen eller verksamheten bestående av en
avgiftsklassificering enligt taxebilaga 2 samt en riskklassificering (placering i
riskkolumn) enligt taxebilaga 3. Den årliga tillsynstiden för varje avgiftsklass
och riskkolumn framgår av tabell i taxebilaga 3. Den årliga tillsynsavgiften
beräknas genom att tilldelad tillsynstid multipliceras med Timavgiften.
Inspektioner och andra tillsynsinsatser med anledning av att verksamhetsutövaren bryter mot villkor, eller inte åtlyder förelägganden eller förbud eller
som föranleds av extraordinära händelser, ingår inte i den fasta årsavgiften. För
sådana åtgärder tas timavgift ut•
19 § Avgifter för tillsyn i övrigt ska betalas i form av fast årlig avgift
genom att den handläggningstid som anges för anläggningen eller verksamheten i taxebilaga 1 multipliceras med timtaxan eller i form av timavgift
genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras
med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges taxebilaga 1.
Inspektioner och andra tillsynsåtgärder med anledning av att verksamhetsutövaren bryter mot villkor eller inte åtlyder förelägganden eller förbud,
ingår inte i den fasta årsavgiften. För sådana åtgärder tas timavgift ut.
Inspektioner och andra tillsynsinsatser med anledning av att
verksamhetsutövaren bryter mot villkor, eller inte åtlyder förelägganden
eller förbud eller som föranleds av extraordinära händelser, ingår inte i den
fasta årsavgiften. För sådana åtgärder tas timavgift ut.
20 § För verksamhet som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med
utgångspunkt från vad som föreskrivs i tillståndsbeslutet om tillåten
produktionsvolym eller motsvarande.
Om en fabrik, anläggning eller annan inrättning omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt taxebilaga 2 ska full avgift betalas för den punkt som medför
den högsta avgiften med tillägg av 25 procent av summan av de belopp som
anges för de övriga verksamheterna.
21 § Årlig tillsynsavgift och fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska
betalas i förskott. Sådan avgift ska betalas från och med det kalenderår som
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följer efter det att beslut om tillstånd till verksamheten har meddelats eller
anmälan skett - eller i de fall tillstånd eller anmälan inte krävs - verksamheten har påbörjats. För tillsyn som sker dessförinnan och som inte ingår i
avgift för prövning eller för handläggning av anmälan, tas timavgift ut. Fast
årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår
som verksamheten bedrivs.
22 § Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva
verksamheten eller vidta åtgärd som föranleder avgiften. För tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken, ska tillsynsavgiften betalas av den som enligt
10 kap. miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller kostnader.
Avgift för uppdragsverksamhet
23 § Avgift för bygg- och miljönämndens tjänster av servicekaraktär som utförs
på uppdrag tas ut enligt vad som framgår i taxebilaga 1 med angivet belopp (fast
avgift) eller med 870 kronor per timme nedlagd arbetstid i uppdra-get
(timavgift).
Nedsättning av avgift
24 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och
omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas.
Avgiftens erläggande m.m.
25 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Katrineholms kommun. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.
Verkställighetsfrågor m.m.
26 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för
prövning och tillsyn enligt miljöbalken, framgår att nämndens beslut om
avgift får verkställas enligt utsökningsbalken.
26 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för
prövning och tillsyn enligt miljöbalken, framgår att bygg- och miljönämnden får förordna att dess beslut om avgift ska gälla omedelbart även
om det överklagas.
27 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för
prövning och tillsyn enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnd får
förordna att dess beslut om avgift ska gälla omedelbart även om det överklagas.
28 § Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas nämndens beslut om avgift
hos länsstyrelsen.
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_____________________________________
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2014. I ärenden som rör tillstånd och
anmälningar tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter denna dag.
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Taxebilaga 1
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens
område
ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP.
MILJÖBALKEN

Avgift i
timmar

Tillsyn i övrigt
Tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 §§)
efterlevs

Timavgift i de
fall tillsynen inte
ingår i den årliga
tillsynsavgiften
enligt taxebilaga 2

SKYDD AV OMRÅDEN ENL 7 KAP MILJÖBALKEN

Prövning
Prövning av ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för natur- och kulturreservat, naturminne, djur- och
växtskyddsområde och vattenskyddsområde

Timtaxa

Prövning av ansökan om tillstånd till verksamhet eller
åtgärd som inte får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter
för natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde

Timtaxa

Anmälan
Handläggning av anmälan om en verksamhet eller åtgärd
inom natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde
som kräver anmälan enligt föreskrifter för natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde

Timtaxa

Tillsyn i övrigt
Tillsyn som gäller skydd av områden, djur- och växtarter,
naturmiljön i övrigt, vilthägn eller allemansrätten

Timtaxa
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VERKSAMHETER M.M.
MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENL. 9 KAP
MILJÖBALKEN

Prövning
Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning
eller anslutning av vattentoalett enligt 13 § förordningen
(SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
avseende:
1. Inrättande av avloppsanordning till vilken vattentoalett
ska anslutas (sluten tank)

4
Antal timmar

2. Inrättande av avloppsanordning till vilken vattentoalett
ska anslutas (ej sluten tank)

7

3. Inrättande av annan avloppsanordning enligt vad kommunen föreskrivit

7

4. Inrättande av som mest 3 avloppsanordningar enligt
punkterna 1, 2 eller 3 på samma fastighet och vid samma
tillfälle

8

5. Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning

4

6. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 6-25 personekvivalenter

9

7. Inrättande av gemensam tillståndspliktig
avloppsanordning för 26-100 personekvivalenter

15

8. Inrättande av gemensam tillståndspliktig
avloppsanordning för 101-200 personekvivalenter

18

Prövning av ansökan om tillstånd att anordna värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller
grundvatten inom vattenskyddsområde.
1. Berg- eller ytjordvämepump
2. Övriga anläggningar

3
5
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Anmälan
Handläggning av anmälan avseende:
1. Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett enligt
13 § förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

6

2. Ändring av avloppsanordning enligt 14 § förordningen
(SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

6

3. Anmälningspliktig verksamhet eller åtgärd enligt
miljöprövningsförordningen (2013:215).

Timavgift

4. Anmälan enligt 28 § förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd om att vidta en
avhjälpandeåtgärd i sådana förorenade områden som avses i
10 kap. miljöbalken

Timavgift

5. Ändring av anmälningspliktig verksamhet enligt
miljöprövningsförordningen.

Timavgift

Handläggning av anmälan enligt 17 § förordningen (SFS
1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd om
inrättande av värmepumpanläggning avseende:
1. Berg- eller ytjordvärmepump.

2

2. Övriga anläggningar

3

Övrig prövning och anmälan
Prövning av ansökan om inrättande av vattentoalett med
sluten tank och handläggning av anmälan om inrättande av
avloppsanordning utan vattentoalett enligt 13 § förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd vid samma tillfälle
Handläggning av anmälan att inrätta annat slag av toalett än
vattentoalett, såsom förmultningstoalett eller därmed jämförbar toalett och torrtoalett med latrinkompostering, enligt
vad kommunen föreskrivit med stöd av 13 § förordningen
(SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

7

7
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och handläggning av anmälan om inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett enligt 13 § förordningen (SFS
1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd vid
samma tillfälle
Tillsyn
Återkommande tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt
förteckningen i taxebilaga 2
Tillsyn över miljöfarlig verksamhet i övrigt
Inventering av enskilda avlopp

Årlig tillsynsavgift enligt
taxebilaga 2
Timtaxa
2/anläggning

MILJÖSKADOR ENLIGT 10 KAP. MILJÖBALKEN
Prövning

Prövning enligt 10 kap. 14 § miljöbalken om de åtgärder
som en Timavgift verksamhetsutövare har redogjort för
enligt 10 kap. 12 eller13 §§ miljöbalken är lämpliga och
tillräckliga

Timavgift

Anmälan

Handläggning enligt 10 kap. 11-13 §§ miljöbalken med
anledning av underrättelse från verksamhetsutövare

Timtaxa

Tillsyn i övrigt

Tillsyn i övrigt av mark- och vattenområden, grundvatten,
byggnader och anläggningar samt allvarliga miljöskador
enligt 10 kap. miljöbalken

Timtaxa

ÖVRIGA VERKSAMHETER — HÄLSOSKYDD ENL. 9 KAP
MILJÖBALKEN
Prövning

Prövning av ansökan om inrättande av annan avloppsanordning än som avses i 13 § första stycket förordningen (SFS
1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd inom
kommunens vattenskyddsområden enligt vad kommunen
föreskrivit med stöd av 13 § nämnda författning, exempelvis
avloppsanordningar för bad-, disk- och tvättavloppsvatten

6
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Prövning av ansökan om att hålla vissa djur inom område med detaljplan eller
områdesbestämmelser enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 39 eller 40
§§ förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
A. Prövning av ansökan om att hålla vissa djur inom område med detaljplan eller
områdesbestämmelser enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 §
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
1. Nötkreatur, häst, get, får eller svin

3

2. Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur

3

3. Orm som inte avses i 4

2

4. Giftig orm

4

B. Prövning av ansökan om tillstånd till spridning av
naturligt gödsel, slam och annan orenlighet, enligt vad
kommunen föreskrivit med stöd av 40 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
per spridningstillfälle

4

C. Prövning av ansökan att inrätta annat slag av toalett än
vattentoalett enligt vad kommunen föreskrivit med stöd
av 40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd
1. Förmultningstoalett

4

D. Prövning av ansökan att inrätta luftvärmepump med stöd
av 40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd

4

E. Annan prövning av frågor om tillståndsdispenser med
stöd av 40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd

2

Anmälan
Handläggning av anmälan att inrätta luftvärmepump med
stöd av 40 § förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd

2

Handläggning av anmälan om spridning av gödsel m.m.

2
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enligt lokala hälsoskyddsföreskrifter, per spridningstillfälle
Handläggning enligt 37 och 42 §§ förordningen (SFS
1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt
enligt lokala hälsoskyddsföreskrifter av anmälan att anlägga
gödselstad m.m., per anmälan

2

Handläggning av anmälan att inrätta annat slag av toalett än
vattentoalett, såsom förmultningstoalett eller därmed jämförbar toalett och torrtoalett med latrinkompostering, enligt
vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 § förordningen
(SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

2

Handläggning av anmälan enligt 38 § förordningen (SFS 1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd om att driva eller arrangera
1. Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom
användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg
Nivå 1, påtaglig hälsorisk: tatuering, piercning,
skönhetsbehandling som innebär silikoninjektioner

4

Nivå 2, måttlig hälsorisk; öronhåltagning, akupunktur, fotvård

2

2. Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som
annars utnyttjas av många människor

4

3. Skol- och fritidsverksamhet
- Skola med mer än 400 elever

6

- Skola med mer än 100 men mindre än 400 elever

4

- Skola med högst 100 elever

2

- Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen
fritidsverksamhet eller resurscenter

4
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Tillsyn i övrigt
Återkommande tillsyn över hälsoskyddsverksamhet enligt
förteckning i taxebilaga 2

Årlig tillsynsavgift enligt
taxebilaga 2

Tillsyn över mobila anläggningar med verksamhet enligt 38
och 45 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd:
-

Värdkommunen

Årlig tillsynsavgift enligt
taxebilaga 2

-

Gästkommunen

Timavgift vid
inspektion med
sådana
anmärkningar att
värdkommunen
behöver
informeras eller
uppföljande
inspektion
behöver
genomföras

Tillsyn över verksamhet som berörs av föreskrifter som
meddelats enligt 40 § förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Timavgift

Tillsyn i övrigt av hälsoskydd

Timavgift

Uppdrag
Provtagning av badvatten vid anläggning eller strandbad som är upplåtet för
allmänheten eller annars utnyttjas av många enligt Naturvårdsverkets allmänna
råd samt badvattenförordningen (SFS 2008:218)
Avgift för provtagning
1. Strandbad

1 t/provtagningstillfälle
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2. Badanläggningar

1 t/provtagningstillfälle

3. Enstaka bassänger

1 t/provtagningstillfälle

Dessutom tas ersättning ut för att täcka kostnader för analyser, transporter och
frakt. För anläggningar som behöver återkommande tillsyn tas även årlig avgift
ut enligt vad som anges i Taxebilaga 2.
VATTENVERKSAMHET ENLIGT 11 KAP. MILJÖBALKEN
Tillsyn av vattenverksamhet

Timavgift

KEMISKA PRODUKTER ENLIGT 14 KAP. MILJÖBALKEN
Prövning
Prövning av ansökan enligt 14 § Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1997:2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel

Timavgift

Anmälan
Handläggning av anmälan enligt 11 § Naturvårdsverkets
föreskrift (SNFS 1997:2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel

Timavgift

Information
Handläggning av information enligt 28 § förordningen
(2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen av utrustning som innehåller CFC, HCFC,
halon och HFC

1

Handläggning av information enligt 4:1 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS
2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga
vätskor om att installera anordning enligt 1:1 § eller 1:2 § samt 1:3 § (krav på
information gäller inte anordningar enligt 1:2 § som avses att installeras inomhus):
1. Förvaring av mer än 1 m3 dieselolja eller eldningsolja i

2
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öppen cistern i mark
2. Markförlagda rör- och slangledningar som är anslutna till
öppna cisterner ovan mark och avsedda för förvaring av
brandfarliga vätskor samt spillolja

2

3. Förvaring av eldnings- eller dieselbrännolja i öppen
cistern ovan mark med tillhörande rörledningar om
cisternen rymmer mer än 1 m3 men högst 10 m3

2

4. Hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom
vattenskyddsområde

3

Tillsyn
Återkommande tillsyn av anläggningar som innehåller CFC,
HCFC, halon, HFC vilka ska lämna rapport enligt 29 §
förordning (2007:846) om fluorerade växthusgaser. I tiden
räknar vi inte med något inspektionsbesök.

1 timme/år

Tillsyn av kemiska produkter i övrigt

Timavgift

AVFALL OCH PRODUCENTANSVAR ENLIGT 15 KAP.
MILJÖBALKEN
Prövning
A. Handläggning av dispensansökan om att själv ta hand om
avfall som uppkommit på fastigheten och som annars skulle
tagits om hand av kommunen

(2 t)

B. Handläggning av dispensansökan från vad
kommunfullmäktige föreskrivit i fråga om att transportera
bort avfall

(2 t)

C. Prövning av ansökan om dispens av anmälan enligt vad som föreskrivs i
kommunens föreskrifter om avfallshantering
Uppehåll i hämtning
Gemensam behållare
Total befrielse
Utsträckt hämtningsintervall
Prövning av övriga ansökningar

(0 t)
(0 t)
(2 t)
(0 t)
(1 t)
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Anmälan
Handläggning av anmälan enligt vad som föreskrivs i kommunens föreskrifter
om avfallshantering
Kompostering av matavfall

(0 t)

Tillsyn
Återkommande tillsyn över transportörer av farligt avfall för
vilka tillstånds- eller anmälningsplikt föreligger enligt
36 resp.42 §§ avfallsförordningen (2011:927)

(4 t/år)

AVGIFTER FÖR UPPDRAGSVERKSAMHET
Avgifter, momsbelagda
Avgifter tas ut för:
Vattenprovtagning på uppdrag (analys- och reskostnader
tillkommer)

Timavgift

Trafikbullerberäkningar, radonundersökningar, föreläsningar
m.m.

Timavgift

Övriga tjänster, ej myndighetsutövning, som utförs på uppdrag

Timavgift

Uppdaterad 2017-05-19
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Taxebilaga 2, Avgiftsklasser för miljöfarlig
verksamhet och hälsoskyddsverksamheter
Följande förkortningar används i tabellen:
MPF= Miljöprövningsförordning (2013:251)
VK/KK= Verksamhetskod/Klassningskod
AK= Avgiftsklass
PN= Prövningsnivå
A och B= tillståndsplikt C= anmälningsplikt U= utan prövnings-/anmälningsplikt
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Lagrum VK/
i MPF
KK

AK PN

Beskrivning
JORDBRUK

2 kap 1 §

1.10-i

7

B

2 kap 2 §

1.11

6

B

Djurhållning
Anläggning för djurhållning med
1. mer än 40 000 platser för fjäderfän,
2. mer än 2 000 platser för växande grisar som är
tyngre än 30 kilogram och avsedda för produktion, eller
3. mer än 750 platser för suggor.
Anläggning med stadigvarande djurhållning av
nötkreatur, hästar eller minkar med mer än 400
djurenheter, dock inte inhägnad.
Med en djurenhet avses
1. en mjölkko eller sinko inklusive kalv upp till
en månads ålder,
2. sex kalvar från en månads upp till sex månaders ålder,
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre,
4. en häst, inklusive föl upp till sex månaders
ålder, eller
5. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp
till åtta månaders ålder och avelshannar.
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Lagrum VK/
i MPF
KK
2 kap 3 §

AK PN

1.20

C

Beskrivning
Anläggning med stadigvarande djurhållning med
mer än 100 djurenheter, dock inte inhägnad.
Med en djurenhet avses
1. en mjölkko eller sinko, inklusive kalv upp till
en månads ålder,
2. sex kalvar från en månads upp till sex månaders ålder,
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre,
4. tre suggor eller betäckta gyltor, inklusive smågrisar upp till tolv veckors ålder,
5. tio slaktsvin, obetäckta gyltor eller avelsgaltar,
tolv veckor eller äldre,
6. en häst, inklusive föl upp till sex månaders
ålder,
7. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp
till åtta månaders ålder och avelshannar,
8. etthundra kaniner,
9. etthundra värphöns eller kycklingmödrar,
sexton veckor eller äldre,
10. tvåhundra unghöns upp till sexton veckors
ålder,
11. tvåhundra slaktkycklingar,
12. etthundra kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar och ungar upp till en veckas
ålder,
13. femton strutsfåglar av arterna struts, emu
eller nandu, inklusive kycklingar upp till en
veckas ålder,
14. tio får eller getter, sex månader eller äldre,
15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex månaders ålder, eller
16. i fråga om andra djurarter, det antal djur som
har en årlig sammanlagd utsöndring motsvarande
100 kilogram kväve eller 13 kilogram fosfor i
färsk träck eller urin.
Vid beräkningen av antalet djur enligt första
stycket 16 ska det alternativ av kväve eller fosfor
väljas som ger det lägsta antalet djur.
Anmälningsplikten gäller inte
1. renskötsel, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1
eller 2 §.

1.20-1
1.20-2
1.2001

4
3
2

U

-Har vi ej
idag

1.2002

1

U

2 kap 4 §

1.30

4

C

-

- Mer än 200 djurenheter
- Mer än 100 djurenheter
Anläggning med stadigvarande djurhållning med
mer än 30 djurenheter (det högsta antalet djurenheter under året) men högst 100 djurenheter,
dock inte inhägnad.
Med en djurenhet avses samma som under 1.20.
Denna beskrivning gäller inte renskötsel.
Anläggning med stadigvarande djurhållning med
minst 2 men högst 30 djurenheter (det högsta
antalet djurenheter under året), dock inte inhägnad.
Med en djurenhet avses samma som under 1.20.
Denna beskrivning gäller inte renskötsel.
Uppodling av annan mark än jordbruksmark
för jordbruksproduktion
Uppodling av annan mark än jordbruksmark för
produktion av foder, livsmedel eller annan lik-
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Lagrum VK/
i MPF
KK

AK PN

Beskrivning
nande jordbruksproduktion.

-

1.3001

3

U

-

1.3002

2

U

-

1.3003

2

U

-

1.3004

2

U

-

1.3005

1

U

-

1.3006

2

U

3 kap 1 §

5.10

7

B

3 kap 2 §

5.20

3

C

-

5.2001

1

U

4 kap 1 §

10.10

14

B

-

10.1001

2

U

4 kap 2 §

10.11

22

B

4 kap 3 §

10.20

B

Odling
Växthus eller kemikalieintensiv odling med en
odlingsyta som är större än 5000 kvadratmeter.
Växthus eller kemikalieintensiv odling med en
odlingsyta som är större än 2000 men högst 5000
kvadratmeter.
Anläggning för torkning av gödsel.
Odling av jordbruksmark som är större än 100
hektar för produktion av foder, livsmedel eller
annan liknande jordbruksproduktion.
Odling av jordbruksmark som är större än 10
hektar men högst 100 hektar för produktion av
foder, livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion.
Fruktodling med en odlingsyta som är större än 1
hektar.
FISKODLING OCH ÖVERVINTRING AV
FISK
Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än
40 ton foder förbrukas per kalenderår.
Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än
1,5 ton foder förbrukas per kalenderår, om inte
verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.
Fiskodling eller övervintring av fisk där högst
1,5 ton foder förbrukas per kalenderår.
UTVINNING, BRYTNING OCH BEARBETNING AV TORV, OLJA, GAS, KOL,
MALM, MINERAL, BERG, NATURGRUS
OCH ANNAT
Berg, naturgrus och andra jordarter
Täkt av torv med ett verksamhetsområde som är
större än 150 hektar, om verksamheten inte
1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt
lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, eller
2. endast innebär uppläggning och bortforsling
av redan utbrutet och bearbetat material efter det
att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att
täkten är avslutad.
Uppläggning och bortforsling av redan utbrutet
och bearbetat material (torv) efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten
är avslutad.
Täkt av berg med ett verksamhetsområde som är
större än 25 hektar, om verksamheten inte endast
innebär uppläggning och bortforsling av redan
utbrutet och bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten
är avslutad.
Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av
berg, naturgrus eller andra jordarter, om verksamheten inte
1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt
lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter,
2. är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om
kontinentalsockeln,
3. är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §, eller
4. endast innebär uppläggning och bortforsling
av redan utbrutet och bearbetat material efter det
att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att
täkten är avslutad.
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Lagrum VK/
i MPF
KK

AK PN

10.20-1

20

10.20-2

18

10.20-3
10.20-4
10.20-5
10.20-6

16
14
12
10

10.20-7

9

10.20-8

8

10.20-9

7

10.20-10

6

-

10.2001

5

U

-

10.2002

1

U

-

10.2003

2

U

4 kap 4 §

10.30

5

C

-

10.3001

3

U

4 kap 5 §

10.40

3

C

10.4001

1

U

4 kap 6 §

10.50

1

C

-

10.5001

1

U

Beskrivning
- Mer än 5 000 000 ton tillståndsgiven mängd
berg.
- Mer än 1 000 000 ton tillståndsgiven mängd
berg.
- Mer än 200 000 ton tillståndsgiven mängd berg.
- Mer än 50 000 ton tillståndsgiven mängd berg.
- Högst 50 000 ton tillståndsgiven mängd berg.
- Mer än 1 000 000 ton tillståndsgiven mängd
naturgrus eller andra jordarter.
- Mer än 500 000 ton tillståndsgiven mängd
naturgrus eller andra jordarter.
- Mer än 200 000 ton tillståndsgiven mängd
naturgrus eller andra jordarter.
- Mer än 50 000 ton tillståndsgiven mängd naturgrus eller andra jordarter.
- Högst 50 000 ton tillståndsgiven mängd naturgrus eller andra jordarter.
Anläggning för tillverkning av stenvaror genom
bearbetning av block ur bruten sten, där den
totalt bearbetade stenytan är större än 1 000
kvadratmeter per kalenderår eller den totalt hanterade mängden är större än 800 ton per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av stenvaror genom
bearbetning av block ur bruten sten, där den
totalt bearbetade stenytan är högst 1 000
kvadratmeter per kalenderår eller den totalt hanterade mängden är högst 800 ton per kalenderår.
Uppläggning och bortforsling av redan utbrutet
och bearbetat material (berg, naturgrus eller
andra jordarter) efter det att tillsynsmyndigheten
meddelat beslut om att täkten är avslutad.
Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än
10 000 ton totalt uttagen mängd naturgrus.
Täkt för markinnehavarens husbehov av högst
10 000 ton naturgrus (totalt uttagen mängd).
Täkt för markinnehavarens husbehov av
1. mer än 10 000 ton totalt uttagen mängd berg,
2. torv med ett verksamhetsområde större än 5
hektar, eller
3. mer än 50 000 kubikmeter totalt uttagen
mängd torv.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
1. omfattas av bearbetningskoncession enligt
lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, eller
2. är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.
Täkt för markinnehavarens husbehov av
1. högst 10 000 ton berg (totalt uttagen mängd),
2. torv med ett verksamhetsområde på högst 5
hektar, eller
3. högst 50 000 kubikmeter torv (totalt uttagen
mängd).
Anläggning för sortering eller krossning av berg,
naturgrus eller andra jordarter
1. inom område som omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser, eller
2. utanför område som omfattas av detaljplan
eller områdesbestämmelser, om verksamheten
bedrivs på samma plats under en längre tid än
trettio kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.
Anläggning för sortering eller krossning av berg,
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4 kap 7 §

10.60

4

C

-

10.6001

2
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4 kap 8 §

11.10

10

A

4 kap 9 §

11.20

7

B

4 kap 10 §

11.30

5

C

4 kap 11 §

13.10

28

A

4 kap 12 §

13.20-i

18

A

4 kap 13 §

13.30

14

B

4 kap 14 §

13.40

28

A

4 kap 15 §

13.50

15

B

4 kap 16 §

13.60

9

B

4 kap 17 §

13.70

3

C

Beskrivning
naturgrus eller andra jordarter utanför område
som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs på samma
plats under högst trettio kalenderdagar under en
tolvmånadersperiod.
Anläggning för framställning, bearbetning eller
omvandling av bränsle eller bränsleprodukt som
baseras på mer än 500 ton torv per kalenderår.
Anläggning för framställning, bearbetning eller
omvandling av bränsle eller bränsleprodukt som
baseras på högst 500 ton torv per kalenderår.
Råpetroleum, naturgas och kol
Utvinning av råolja eller naturgas inom de fjällområden som anges i 4 kap. 5 § miljöbalken.
Utvinning av råolja eller naturgas inom andra
områden än de som avses i 8 §.
Industriell tillverkning av briketter av kol eller
brunkol.
Malm och mineral
Gruvdrift eller gruvanläggning för brytning av
malm, mineral eller kol, om verksamheten inte är
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1, 2, 3, 4
eller 5 §.
Anläggning för rostning eller sintring av metallhaltig malm, inbegripet sulfidmalm.
Anläggning för rostning eller sintring av metallhaltig malm för provändamål.
Anläggning för annan bearbetning eller anrikning
av malm, mineral eller kol än rostning och sintring, om verksamheten inte är tillståndspliktig
enligt 15 §.
Provbrytning inklusive annan bearbetning eller
anrikning av malm, mineral eller kol än rostning
och sintring.
Anläggning för utvinning av asbest.
Annan utvinningsindustri
Djupborrning som inte är tillståndspliktig enligt
8 eller 9 §.
LIVSMEDEL OCH FODER

5 kap 1 §

15.10-i

B

15.10-i1
15.10-i2

19
11

5 kap 2 §

15.20

8

B

5 kap 3 §

15.30

4

C

-

15.3001

2

U

Slakterier
Slakteri med en produktion baserad på en slaktvikt av mer än 50 ton per dygn eller mer än
12 500 ton slaktvikt per kalenderår
- Mer än 50 000 ton slaktvikt per kalenderår.
- Mer än 12 500 men högst 50 000 ton slaktvikt
per kalenderår.
Slakteri med en produktion baserad på mer än
7 500 ton men högst 12 500 ton slaktvikt per
kalenderår
Slakteri med en produktion baserad på mer än 50
ton men högst 7 500 ton slaktvikt per kalenderår
Slakteri för en produktion baserad på högst 50
ton slaktvikt per kalenderår
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer
och liknande med huvudsaklig servering eller
försäljning till allmänheten.
Livsmedel av animaliska råvaror

5 kap 4 §

15.40-i

20

B

Anläggning för framställning av livsmedel med
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15.45

5 kap 6 §

15.50
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10

C

15.50-1

8

15.50-2

5

-

15.5001

3

5 kap 7 §

15.80

-

B

U

C

15.80-1

5

15.80-2

3

15.8001

1

U

Beskrivning
beredning och behandling av enbart animaliska
råvaror med en produktion av mer än 75 ton per
dygn eller mer än 18 750 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten
endast avser mjölkprodukter eller endast innebär
paketering.
Anläggning för framställning av livsmedel med
beredning och behandling av enbart animaliska
råvaror med en produktion av mer än 2 000 ton
men högst 18 750 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten
endast avser mjölkprodukter eller glass eller
endast innebär paketering.
Anläggning för framställning av livsmedel med
beredning och behandling av enbart animaliska
råvaror med en produktion av mer än 50 ton men
högst 2 000 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
endast avser mjölkprodukter eller glass eller
endast innebär paketering.
-Beredning och behandling med en produktion
av mer än 500 ton men högst 2000 ton per kalenderår.
- Beredning och behandling med en produktion
av mer än 50 ton men högst 500 ton per kalenderår.
Anläggning för framställning av livsmedel med
beredning och behandling av enbart animaliska
råvaror med en produktion av högst 50 ton per
kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer
och liknande med huvudsaklig servering eller
försäljning till allmänheten.
Rökeri
Rökeri för en produktion av mer än 50 ton men
högst 18 750 ton rökta produkter per kalenderår.
- Mer än 500 ton men högst 18 750 ton rökta
produkter per kalenderår.
- Mer än 50 ton men högst 500 ton rökta produkter per kalenderår.
Rökeri för en produktion av högst 50 ton rökta
produkter per kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer
och liknande med huvudsaklig servering eller
försäljning till allmänheten.

5 kap 8 §

15.90-i

17

B

5 kap 9 §

15.95

17

B

Livsmedel av vegetabiliska råvaror
Anläggning för framställning av livsmedel med
beredning och behandling av enbart vegetabiliska
råvaror med en produktion av
1. mer än 75 000 ton produkter per kalenderår,
eller
2. mer än
a) 600 ton per dygn, om anläggningen är i drift i
högst 90 dygn i rad under ett kalenderår, eller
b) 300 ton per dygn i övriga fall.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten
endast innebär paketering.
Anläggning för framställning av livsmedel med
beredning och behandling av enbart vegetabiliska
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5 kap 10 §

15.101

9

C

-

15.9001

4

U

Beskrivning
råvaror med en produktion av mer än 10 000 ton
men högst 75 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 8 §, eller
2. endast avser kvarnprodukter, glass, råsprit,
alkoholhaltig dryck, malt, maltdryck, läskedryck,
jäst eller kafferostning eller endast innebär paketering.
Anläggning för framställning av livsmedel med
beredning och behandling av enbart vegetabiliska
råvaror med en produktion av mer än 2 000 ton
men högst 10 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 8 §, eller
2. endast avser kvarnprodukter, glass, råsprit,
alkoholhaltig dryck, malt, maltdryck, läskedryck,
jäst eller kafferostning eller endast innebär paketering.
Anläggning för framställning av livsmedel med
beredning och behandling av enbart vegetabiliska
råvaror för en produktion av högst 2 000 ton
produkter per kalenderår.
Punkten gäller inte om verksamheten endast
innebär paketering. Punkten gäller inte heller
restauranger, butiker, caféer och liknande med
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.

5 kap 11 §

-

15.125

C

15.125-1
15.125-2

9
5

15.12501

1

U

-

15.12502

2

U

5 kap 12 §

15.131-i

18

B

Kvarnprodukter
Framställning av livsmedel med tillverkning av
kvarnprodukter samt beredning och behandling
av kvarnprodukter, med en produktion av mer än
1 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 8 § eller endast innebär
paketering.
- Mer än 50 000 ton per kalenderår.
- Mer än 1 000 ton men högst 50 000 ton per
kalenderår.
Framställning av livsmedel med tillverkning av
kvarnprodukter samt beredning och behandling
av kvarnprodukter, med en produktion av högst 1
000 ton per kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer
och liknande med huvudsaklig servering eller
försäljning till allmänheten.
Siloanläggning för torkning, rensning eller lagring av spannmål med en lagringskapacitet av
mer än 10 000 ton.
Livsmedel av kombinerade råvaror
Anläggning för framställning av livsmedel med
beredning och behandling av både animaliska
och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller
separata produkter, med en produktion av en
slutprodukt vars innehåll av animaliskt ursprung
uppgår till
1. mer än 10 viktprocent och produktionen uppgår till mer än 75 ton per dygn eller mer än 18
750 ton per kalenderår, eller
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5 kap 13 §

15.141

15

B

5 kap 14 §

15.151

8

C

15.13101

3

U

5 kap 15 §

15.170-i

12

B

5 kap 16 §

15.180

-

C

15.180-1
15.180-2

9
8

15.180-3

5

15.18001

1

U

Beskrivning
2. högst 10 viktprocent och produktionen uppgår
till en mängd
a) per dygn som i antal ton överstiger animalievärdet,
b) per kalenderår som i antal ton överstiger talet
250 multiplicerat med animalievärdet.
Med animalievärdet avses talet 300 minskat med
det tal som bestäms genom att multiplicera 22,5
med talet för det animaliska materialets viktprocent av slutprodukten.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten
innebär endast paketering.
Anläggning för framställning av livsmedel med
beredning och behandling av både animaliska
och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller
separata produkter, med en produktion av mer än
5 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 12 §, eller
2. endast avser glass eller endast innebär paketering.
Anläggning för framställning av livsmedel med
beredning och behandling av både animaliska
och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller
separata produkter, med en produktion av mer än
400 ton men högst 5 000 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 12 §, eller
2. endast avser glass eller endast innebär paketering.
Anläggning för framställning av livsmedel med
beredning och behandling av både animaliska
och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller
separata produkter, med en produktion av högst
400 ton per kalenderår.
Mjölkprodukter
Anläggning för framställning av mjölkprodukter
med en produktion baserad på en invägning av
mer än 200 ton per dygn som kalenderårsmedelvärde.
Anläggning för framställning av mjölkprodukter
med en produktion baserad på en invägning av
mer än 500 ton per kalenderår men högst 200 ton
per dygn som kalenderårsmedelvärde.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
endast avser glass.
- Mer än 50 000 ton per kalenderår.
- Mer än 20 000 ton men högst 50 000 ton per
kalenderår.
- Mer än 500 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.
Anläggning för framställning av mjölkprodukter
med en produktion baserad på en invägning av
högst 500 ton per kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer
och liknande med huvudsaklig servering eller
försäljning till allmänheten.
Oljor och fetter
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5 kap 17 §

15.185-i

17

B

5 kap 18 §

15.190

11

B

5 kap 19 §

15.200

5

C

-

15.20001

1

U

5 kap 20 §

15.210

11

B

5 kap 21 §

15.220

3

C

-

15.22001

1

U

5 kap 22 §

15.230

19

B

Beskrivning
Anläggning för framställning eller raffinering av
vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter
eller produkter av sådana oljor eller fetter med en
produktion av
1. mer än 18 750 ton per kalenderår, om produktionen baseras på animaliska råvaror, eller
2. mer än 75 000 ton per kalenderår, om produktionen baseras på enbart vegetabiliska råvaror.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 4, 5, 8, 9, 12, 13 eller 15 §.
Anläggning för framställning eller raffinering av
vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter
eller produkter av sådana oljor eller fetter med en
produktion av
1. mer än 5 000 ton men högst 18 750 ton per
kalenderår, om produktionen baseras på animaliska råvaror, eller
2. mer än 5 000 ton men högst 75 000 ton per
kalenderår, om produktionen baseras på vegetabiliska råvaror.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 4, 5, 8, 9, 12, 13, 15 eller
17 §.
Anläggning för framställning eller raffinering av
vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter
eller produkter av sådana oljor eller fetter med en
produktion av mer än 100 ton men högst 5 000
ton kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 4, 5,
6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, eller om verksamheten
endast avser mjölkprodukter.
Anläggning för framställning eller raffinering av
vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter
eller produkter av sådana oljor eller fetter för en
produktion av högst 100 ton per kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer
och liknande med huvudsaklig servering eller
försäljning till allmänheten.
Glass
Anläggning för tillverkning av glass med en
produktion av
1. mer än 15 000 ton men högst 18 750 ton per
kalenderår om produktionen baseras på animaliska råvaror, eller
2. mer än 15 000 ton men högst 18 750 ton per
kalenderår om produktionen baseras på endast
vegetabiliska råvaror.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 4, 8, 9, 12 eller 15 §.
Anläggning för tillverkning av glass med en
produktion av mer än 10 ton men högst 15 000
ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 4, 8, 9, 12 eller 15 §.
Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av högst 10 ton per kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer
och liknande med huvudsaklig servering eller
försäljning till allmänheten.
Råsprit och alkoholhaltiga drycker
Anläggning för framställning av råsprit eller
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5 kap 23 §

AK PN

15.240

C

15.240-1

9

15.240-2

7

15.240-3

5

-

15.24001

1

U

-

15.24002

5

U

5 kap 24 §

15.250

11

B

5 kap 25 §

15.260

8

C

-

15.26001

4

U

Beskrivning
alkoholhaltig dryck genom jäsning eller destillation med en produktion av mer än 5 000 ton men
högst 75 000 ton ren etanol per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 8 §.
Anläggning för framställning av råsprit eller
alkoholhaltig dryck genom jäsning eller destillation motsvarande en årlig produktion av mer än
10 ton men högst 5 000 ton ren etanol per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 8 §.
- Mer än 500 ton men högst 5 000 ton ren etanol
per kalenderår.
- Mer än 100 ton men högst 500 ton ren etanol
per kalenderår.
- Mer än 10 ton men högst 100 ton ren etanol per
kalenderår.
Anläggning för framställning av råsprit eller av
alkoholhaltiga drycker genom jäsning eller destillation, motsvarande högst 10 ton ren etanol per
kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer
och liknande med huvudsaklig servering eller
försäljning till allmänheten.
Anläggning för blandning eller tappning av destillerade alkoholhaltiga drycker eller för framställning, blandning eller tappning av vin, cider
eller andra fruktviner.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer
och liknande med huvudsaklig servering eller
försäljning till allmänheten.
Malt, maltdrycker och läskedrycker
Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt, maltdryck eller läskedryck med en
produktion av mer än 10 000 ton men högst
75 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 8 §.
Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt, maltdryck eller läskedryck med en
produktion av mer än 1 000 ton men högst
10 000 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 8 §.
Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt, maltdryck eller läskedryck med en
produktion av högst 1 000 ton per kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer
och liknande med huvudsaklig servering eller
försäljning till allmänheten.

5 kap 26 §

15.270

17

B

Jäst
Tillverkning av jäst med en produktion av mer än
100 ton men högst 75 000 ton per kalenderår
eller för framställning av startkulturer av mikroorganismer för livsmedelsindustri eller jordbruk,
om anläggningen har en sammanlagd reaktorvolym om minst tio kubikmeter.
Tillståndsplikt gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 8 §.
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4
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C

15.280-5

9

15.280-6

5

-

15.28001

1

U

5 kap 28 §

15.310

3

C

5 kap 29 §

15.330-i

11

B

5 kap 30 §

15.340

C

15.340-1

9

15.340-2

5

-

15.34001

1

U

5 kap 31 §

15.350-i

9

B

Beskrivning
Tillverkning av jäst med en produktion av högst
100 ton per kalenderår eller för framställning av
startkulturer av mikroorganismer för livsmedelsindustri eller jordbruk, om anläggningen har en
sammanlagd reaktorvolym om högst tio kubikmeter.
Kafferostning
Anläggning för rostning av mer än 100 ton men
högst 75 000 ton kaffe per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 8 §.
- Rostning av mer än 3 000 ton kaffe per kalenderår.
- Rostning av mer än 100 ton men högst 3 000
ton kaffe per kalenderår.
Anläggning för rostning av högst 100 ton kaffe
per kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer
och liknande med huvudsaklig servering eller
försäljning till allmänheten.
Paketering av livsmedel
Anläggning för yrkesmässig industriell förpackning av animaliska eller vegetabiliska produkter
som inte sker i någon tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt någon av 1–27 §§.
Foder av animaliska råvaror
Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av enbart animaliska
råvaror med en produktion av mer än 75 ton
foder per dygn eller mer än 18 750 ton foder per
kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten
endast avser mjölk eller endast innebär paketering.
Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av enbart animaliska
råvaror med en produktion av mer än 500 ton
men högst 18 750 ton foder per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 29 §, eller
2. endast avser mjölk eller endast innebär paketering.
- Mer än 5 000 ton men högst 18 750 ton produkter per kalenderår.
- Mer än 500 ton men högst 5 000 ton produkter
per kalenderår.
Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av enbart animaliska
råvaror med en produktion av högst 500 ton
produkter per kalenderår.
Punkten avser inte produktion av endast mjölk
eller endast innebär paketering.
Foder av vegetabiliska råvaror
Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av enbart vegetabiliska
råvaror med en produktion av
1. mer än 75 000 ton per kalenderår, eller
2. mer än
a) 600 ton per dygn, om anläggningen är i drift i
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-
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Beskrivning
högst 90 dygn i rad under ett kalenderår, eller
b) 300 ton per dygn i övriga fall
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten
endast innebär paketering.
Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av enbart vegetabiliska
råvaror med en produktion av mer än 5 000 ton
men högst 75 000 ton produkter per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 31 §
2. endast avser oljekakor från vegetabiliska oljor
eller fetter eller endast innebär paketering
Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av enbart vegetabiliska
råvaror med en produktion av högst 5 000 ton
per kalenderår.
Punkten gäller inte om verksamheten endast
innebär paketering.

5 kap 33 §

15.370-i

6 kap 1 §

17.10-i

10

B

B

17.10-i1
24
17.10-i2
22
6 kap 2 §

17.20

17.20-1

B

14

Foder av kombinerade råvaror
Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av animaliska och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller separata
produkter, med en produktion av en slutprodukt
vars innehåll av animaliskt material uppgår till
1. mer än 10 viktprocent och produktionen uppgår till mer än 75 ton per dygn eller mer än 18
750 ton per kalenderår, eller
2. högst 10 viktprocent och produktionen uppgår
till en mängd
a) per dygn som i antal ton överstiger animalievärdet,
b) per kalenderår som i antal ton överstiger talet
250 multiplicerat med animalievärdet.
Med animalievärdet avses talet 300 minskat med
det tal som bestäms genom att multiplicera 22,5
med talet för det animaliska materialets viktprocent av slutprodukten.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten
endast innebär paketering.
TEXTILVAROR
Anläggning för förbehandling eller färgning av
mer än10 ton textilfibrer eller textilier per dygn
eller mer än 2 500 ton textilfibrer eller textilier
per kalenderår.
-Mer än 20 000 ton textilfibrer eller textilier per
kalenderår.
- Mer än 2 500 ton men högst 20 000 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår.
Anläggning för förbehandling eller färgning av
mer än 200 ton men högst 2 500 ton textilfibrer
eller textilier per kalenderår eller för annan beredning av mer än 200 ton textilmaterial per
kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 1 §, eller
2. medför utsläpp av avloppsvatten och utsläpp
till luft av högst 3 ton flyktiga organiska föreningar per kalenderår.
- Annan beredning än förbehandling eller färg-
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17.20-2

13

17.20-3

11

6 kap 3 §

17.30

5

C

-

17.3001

3

U

7 kap 1 §

18.10-i

18

B

7 kap 2 §

18.20

18

B

7 kap 3 §

18.30

5

C

-

18.3001

1

U

Beskrivning
ning av mer än 2500 ton textilmaterial per kalenderår.
- Förbehandling eller färgning av mer än 1000
ton men högst 2500 ton textilfibrer eller textilier
per kalenderår eller för annan beredning av mer
än 1000 ton men högst 2500 ton textilmaterial
per kalenderår.
- Förbehandling eller färgning av mer än 200 ton
men högst 1000 ton textilfibrer eller textilier per
kalenderår eller för annan beredning av mer än
200 ton men högst 1 000 ton textilmaterial per
kalenderår.
Anläggning för förbehandling, färgning eller
annan beredning av mer än 10 ton men högst 200
ton textilmaterial per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 1 §.
Anläggning för förbehandling, färgning eller
annan beredning av högst 10 ton textilmaterial
per kalenderår.
PÄLS, SKINN OCH LÄDER
Anläggning för garvning av mer än 12 ton hudar
eller skinn per dygn eller mer än 3 000 ton hudar
eller skinn per kalenderår.
Anläggning för garvning av mer än 100 ton men
högst 3 000 ton hudar eller skinn per kalenderår
eller för annan beredning av mer än 100 ton
hudar eller skinn.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 1 §.
Anläggning för garvning eller annan beredning
av mer än 2 ton men högst 100 ton hudar eller
skinn per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 1 §.
Anläggning för garvning eller annan beredning
av högst 2 ton hudar eller skinn per kalenderår.
TRÄVAROR

8 kap 1 §

20.05-i

10

B

8 kap 2 §

20.10

8

C

Kemikaliebehandling av trä och träprodukter
Anläggning för behandling av trä eller träprodukter med kemikalier med en produktion av
mer än 75 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per dygn eller mer än 18 750 kubikmeter
behandlat trä eller träprodukter per kalenderår.
Tillståndsplikt gäller inte om verksamheten endast avser behandling mot blånadssvamp.
Anläggning för behandling av trä eller träprodukter med kemikalier med en produktion av
högst 75 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per dygn eller högst 18 750 kubikmeter
behandlat trä eller träprodukter per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
endast avser behandling mot blånadssvamp.
Sågning, hyvling och svarvning av trä
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8 kap 4 §

-
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20.20

B

20.20-1
20.20-2

17
14

20.20-3

11

20.30

C

Beskrivning
Sågverk eller annan anläggning för tillverkning
av träprodukter genom sågning, hyvling eller
svarvning för en produktion av mer än 70 000
kubikmeter per kalenderår.
- Mer än 500 000 kubikmeter per kalenderår.
- Mer än 200 000 kubikmeter men högst 500 000
kubikmeter per kalenderår.
- Mer än 70 000 kubikmeter men högst 200 000
kubikmeter per kalenderår.
Sågverk eller annan anläggning för tillverkning
av träprodukter genom sågning, hyvling eller
svarvning för en produktion av mer än 6 000
kubikmeter per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
inte är tillståndspliktig enligt 3 §.
- Mer än 30 000 kubikmeter men högst 70 000

20.30-1

9

20.30-2

7

20.3001

3

U

20.3002

1

U

kubikmeter per kalenderår.
- Mer än 6 000 kubikmeter men högst 30 000
kubikmeter per kalenderår.
Sågverk eller annan anläggning för tillverkning
av träprodukter genom sågning, hyvling eller
svarvning för en produktion av mer än 500 kubikmeter men högst 6 000 kubikmeter per kalenderår.
Sågverk eller annan anläggning för tillverkning
av träprodukter genom sågning, hyvling eller
svarvning för en produktion av högst 500 kubikmeter per kalenderår.
Träbaserade bränslen och bränslen av jordbruksprodukter
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8 kap 5 §
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20.40

C

20.40-1

8

20.40-2

7

20.40-3

4

20.40-4

8

20.40-5

7

20.40-6

4

20.40-7

5

-

20.4001

1

U

-

20.4002

1

U

-

20.4003

1

U

8 kap 6 §

20.50-i

18

B

8 kap 7 §

20.60

C

Beskrivning
Anläggning för framställning eller bearbetning
av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter
som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av
1. träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 1 000 kubikmeter fast mått eller
3 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår,
eller
2. pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000
kubikmeter råvara per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte tillfällig flisning.
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 100 000 kubikmeter
fast mått per kalenderår.
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 10 000 kubikmeter
men högst 100 000 kubikmeter fast mått per
kalenderår.
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 1 000 kubikmeter men
högst 10 000 kubikmeter fast mått per kalenderår.
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 150 000 kubikmeter
löst mått råvara per kalenderår.
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 20 000 kubikmeter
men högst 150 000 kubikmeter löst mått råvara
per kalenderår.
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 3 000 kubikmeter men
högst 20 000 kubikmeter löst mått råvara per
kalenderår.
- I form av pellets eller briketter, baserad på mer
än 5 000 kubikmeter råvara per kalenderår.
Anläggning för framställning eller bearbetning
av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter
som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på högst 1 000 kubikmeter fast
mått per kalenderår.
Anläggning för framställning eller bearbetning
av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter
som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på högst 3 000 kubikmeter löst
mått råvara per kalenderår.
Anläggning för framställning eller bearbetning
av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter
som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av pellets eller briketter, baserad på
högst 5 000 kubikmeter råvara per kalenderår.
Träbaserade skivor, fanér, plywood och spån
Anläggning med en produktion av mer än 600
kubikmeter per dygn eller mer än 150 000 kubikmeter per kalenderår av OSB-skivor, träfiberskivor eller spånskivor.
Anläggning för tillverkning av
1. fanér eller plywood, eller
2. högst 600 kubikmeter per dygn eller högst 150
000 kubikmeter per kalenderår av OSB-skivor,
träfiberskivor, spånskivor eller andra produkter
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Beskrivning
av spån.

8 kap 8 §

20.60-1
20.60-2

9
9

20.60-3

7

20.70

20.70-1

8 kap 9§

-fanér eller plywood
- mer än 500 kubikmeter men högst 150 000
kubikmeter per kalenderår av OSB-skivor, träfiberskivor, spånskivor eller andra produkter av
spån.
- högst 500 kubikmeter per kalenderår av OSBskivor, träfiberskivor, spånskivor eller andra
produkter av spån.
B

- 1. mer än 200 000 kubikmeter på land med

9

20.70-2

8

20.70-3

7

20.80

Lagring av timmer
Anläggning för lagring av
1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått
under bark (m³ fub) på land med begjutning av
vatten, eller
2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått
under bark (m³ fub) i vatten.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
anmälningspliktig enligt 10 §.

C

20.80-1

7

20.80-2

5

20.80-3

3

20.80-4

7

20.80-5

5

-

20.8001

3

U

-

20.8002

1

U

8 kap 10 §

20.90

3

C

begjutning av vatten, eller
2. mer än 100 000 kubikmeter i vatten.
-1. Mer än 80 000 kubikmeter men högst
200 000 kubikmeter på land med begjutning av
vatten, eller
2. Mer än 10 000 kubikmeter men högst 40 000
kubikmeter i vatten.
- 1. Mer än 20 000 kubikmeter men högst 80 000
kubikmeter med begjutning av vatten, eller
2. Mer än 10 000 kubikmeter men högst 40 000
kubikmeter i vatten.
Anläggning för lagring av
1. mer än 2 000 kubikmeter timmer fast mått
under bark (m³ fub), om lagringen sker på land
utan vattenbegjutning,
2. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under
bark (m³ fub), om lagringen sker på land med
vattenbegjutning och inte är tillståndspliktig
enligt 8 §, eller
3. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under
bark (m³ fub) i vatten, om lagringen inte är tillståndspliktig enligt 8 §.
- Mer än 10 000 kubikmeter men högst 20 000
kubikmeter på land med vattenbegjutning
- Mer än 500 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter på land med vattenbegjutning.
- Mer än 2 000 kubikmeter på land utan vattenbegjutning.
- Mer än 5 000 kubikmeter men högst 10 000
kubikmeter i vatten.
- Mer än 500 kubikmeter men högst 5 000 kubikmeter i vatten.
Anläggning för lagring av mer än 500 kubikmeter timmer men högst 2000 kubikmeter fast mått
under bark (m3 fub), om lagringen sker på land
utan vattenbegjutning.
Anläggning för lagring av högst 500 kubikmeter
timmer fast mått under bark (m3 fub) i vatten.
Anläggning för lagring av timmer som inte sker i
eller nära vattentäkt, om lagringen har pågått mer
än sex veckor, behövs med anledning av storm
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-

20.9001

1

U

8 kap 11 §

20.91

6

C

9 kap 1 §

21.10-i

A

21.10-i1

25

21.10-i2

22

21.10-i3

18

21.10-i4

19

21.10-i5

16

-

21.1001

4

U

9 kap 2§

21.30-i

15

A

9 kap 3 §

21.40

9

B

-

21.4001

3

U

Beskrivning
eller orkan och omfattar
1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått
under bark (m3 fub) på land med begjutning av
vatten, eller
2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått
under bark (m3 fub) i vatten.
Anläggning för lagring av timmer som inte sker i
eller nära vattentäkt, om lagringen har pågått mer
än sex veckor, behövs med anledning av storm
eller orkan och omfattar
1. högst 20 000 kubikmeter timmer fast mått
under bark (m3 fub) på land med begjutning av
vatten, eller
2. högst 10 000 kubikmeter timmer fast mått
under bark (m3 fub) i vatten.
Behandling av blånadssvamp
Anläggning för behandling av trä och träprodukter mot blånadssvamp.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1 eller
2 §.
MASSA, PAPPER OCH PAPPERSVAROR
Anläggning för framställning i industriell skala
av pappersmassa av trä, returfiber eller andra
fibrösa material.
- Mer än 300 000 ton massa (sulfat/sulfit) med
blekning per kalenderår.
- Högst 300 000 ton massa (sulfat/sulfit) med
blekning per kalenderår.
- Massa (sulfat/sulfit) utan blekning per kalenderår.
- Mer än 200 000 ton massa (mekanisk/kemimekanisk) per kalenderår.
- Högst 200 000 ton massa (mekanisk/kemimekanisk) per kalenderår.
Anläggning för framställning av pappersmassa
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt
1§
Anläggning för framställning av mer än 20 ton
per dygn eller mer än 7 300 ton per kalenderår av
papper, papp eller kartong.
Anläggning för framställning i industriell skala
av högst 20 ton per dygn eller högst 7 300 ton
per kalenderår av papper, papp eller kartong.
Anläggning för framställning av papper, papp
eller kartong om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 eller 2§.
FOTOGRAFISK OCH GRAFISK
PRODUKTION

10 kap 1 §

22.10

9

C

Rulloffsettryckeri där tryckning sker med heatsetfärg.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 19
kap. 2, 3 eller 4 §.

10 kap 2 §

22.20

5

C

10 kap 3 §

22.30

8

B

Anläggning med tillverkning av metallklichéer.
Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten
där mer än 50 000 kvadratmeter fotografiskt
material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår.
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10 kap 4 §
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22.40

C

Beskrivning
Anläggning
1. utan utsläpp av processavloppsvatten där mer
än 50 000 kvadratmeter fotografiskt material i
form av film eller papperskopior framkallas per
kalenderår, eller
2. med utsläpp av processavloppsvatten där mer
än 5 000 kvadratmeter fotografiskt material i
form av film eller papperskopior framkallas per
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 §.

22.40-1

3

22.40-2

6

22.40-3

4

-

22.4001

2

U

-

22.4002

1

U

-

22.4003

1

U

-

22.4004

2

U

-

22.4005

1

U

11 kap 1 §

23.05

25

A

11 kap 2 §

23.10-i

19

A

11 kap 3 §

23.11-i

25

A

Anläggning för förgasning eller förvätskning av
kol.

11 kap 4 §

23.12-i

28

A

Anläggning för framställning av kol (hårt kol).

11 kap 5 §

23.13

28

A

11 kap 6 §

23.20

19

B

11 kap 7 §

23.30

Anläggning för tillverkning av grafit som inte är
tillståndspliktig enligt 17 kap 4 §.
Anläggning för tillverkning av produkter ur kol,
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt
2, 3, 4 eller 5 § eller 17 kap. 4 §.
Anläggning för raffinering av mineralolja eller
gas.

A

- Utan utsläpp av processavloppsvatten där mer
än 50 000 kvadratmeter framkallas per kalenderår.
- Med utsläpp av processavloppsvatten där mer
än 15 000 kvadratmeter men högst 50 000
kvadratmeter framkallas per kalenderår.
- Med utsläpp av processavloppsvatten där mer
än 5 000 kvadratmeter men högst 15 000
kvadratmeter framkallas per kalenderår.
Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten
där mer än 15 000 kvadratmeter men högst
50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form
av film eller papperskopior framkallas per kalenderår.
Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten
där mer än 5 000 kvadratmeter men högst 15 000
kvadratmeter fotografiskt material i form av film
eller papperskopior framkallas per kalenderår.
Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten
där högst 5 000 kvadratmeter fotografiskt
material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår.
Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten
där mer än 1 000 kvadratmeter men högst 5 000
kvadratmeter fotografiskt material i form av film
eller papperskopior framkallas per kalenderår,
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt
22.30.
Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten
där högst 1 000 kvadratmeter fotografiskt
material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår.
STENKOLSPRODUKTER, RAFFINERADE
PETROLEUMPRODUKTER OCH KÄRNBRÄNSLE
Anläggning för överföring av bituminös skiffer
till gas- eller vätskeform.
Anläggning för tillverkning av koks.
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Beskrivning

23.30-1

32

- Mer än 500 000 ton per kalenderår.

23.30-2

28

- Högst 500 000 ton per kalenderår.

11 kap 8 §

23.40

16

A

11 kap 9 §

23.50

16

A

Anläggning för
1. upparbetning av bestrålat kärnbränsle,
2. framställning eller anrikning av kärnbränsle,
eller
3. behandling, lagring eller slutförvaring av bestrålat kärnbränsle.
Behandling eller lagring av obestrålat kärnbränsle.
KEMISKA PRODUKTER
Organiska kemikalier

12 kap 1 §

24.01-i

26

A

12 kap 2 §

24.02-i

21

B

12 kap 3 §

24.03-i

26

A

12 kap 4 §

24.04-i

21

B

12 kap 5 §

24.05-i

26

A

12 kap 6 §

24.06-i

21

B

12 kap 7 §

24.07-i

26

A

12 kap 8 §

24.08-i

21

B

12 kap 9 §

24.09-i

26

A

12 kap 10 §

24.10-i

21

B

12 kap 11 §

24.11-i

26

A

12 kap 12 §

24.12-i

21

B

12 kap 13 §

24.13-i

26

A

12 kap 14 §

24.14-i

21

B

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000
ton enkla kolväten per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000
ton enkla kolväten per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000
ton syreinnehållande organiska föreningar per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000
ton syreinnehållande organiska föreningar per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000
ton svavelinnehållande organiska föreningar per
kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000
ton svavelinnehållande organiska föreningar per
kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000
ton kväveinnehållande organiska föreningar per
kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000
ton kväveinnehållande organiska föreningar per
kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000
ton fosforinnehållande organiska föreningar per
kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000
ton fosforinnehållande organiska föreningar per
kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000
ton halogenerade kolväten per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000
ton halogenerade kolväten per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000
ton metallorganiska föreningar per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000
ton metallorganiska föreningar per kalenderår
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12 kap 15 §

24.15-i

26

A

12 kap 16 §

24.16-i

21

B

12 kap 17 §

24.17-i

26

A

12 kap 18 §

24.18-i

21

B

12 kap 19 §

24.19-i

26

A

12 kap 20 §

24.20-i

21

B

12 kap 21 §

24.21-i

26

A

12 kap 22 §

24.22-i

21

B

12 kap 23 §

24.23-i

30

A

12 kap 24 §

24.24-i

21

B

12 kap 25 §

24.25-i

26

A

12 kap 26 §

24.26-i

21

B

12 kap 27 §

24.27-i

26

A

12 kap 28 §

24.28-i

21

B

12 kap 29 §

24.29-i

26

A

12 kap 30 §

24.30-i

21

B

12 kap 31 §

24.31-i

26

A

12 kap 32 §

24.32-i

21

B

12 kap 33 §

24.33-i

30

A

12 kap 34 §

24.34-i

21

B

Beskrivning
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000
ton plaster per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000
ton plaster per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000
ton syntetgummi per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000
ton syntetgummi per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000
ton färgämnen eller pigment per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000
ton färgämnen eller pigment per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000
ton ytaktiva ämnen eller tensider per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000
ton ytaktiva ämnen eller tensider per kalenderår
Oorganiska kemikalier
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000
ton gaser per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000
ton gaser per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000
ton syror per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000
ton syror per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000
ton baser per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000
ton baser per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000
ton salter per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000
ton salter per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000
ton icke-metaller, metalloxider eller andra oorganiska föreningar per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000
ton icke-metaller, metalloxider eller andra oorganiska föreningar per kalenderår
Gödselmedel
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala per kalenderår tillverka
mer än 20 000 ton enkla eller sammansatta gödselmedel baserade på fosfor, kväve eller kalium
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala per kalenderår tillverka
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Beskrivning
högst 20 000 ton enkla eller sammansatta gödselmedel baserade på fosfor, kväve eller kalium

12 kap 35 §

24.35-i

30

A

12 kap 36 §

24.36-i

21

B

12 kap 37 §

24.37

26

B

12 kap 38 §

24.38-i

26

A

12 kap 39 §

24.39-i

21

B

12 kap 40 §

24.40

C

24.40-1
24.40-2

11
8

24.40-3

6

12 kap 41 §

24.40-4
24.41

3
8

C

12 kap 42 §

24.42-i

26

A

12 kap 43 §

24.43-i

21

B

12 kap 44 §

24.44

8

C

12 kap 45 §

24.45

Växtskyddsmedel och biocider
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka mer än 1 000
ton växtskyddsmedel eller biocider per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka högst 1 000 ton
växtskyddsmedel eller biocider per kalenderår
Anläggning för tillverkning i industriell skala av
biotekniska organismer för bekämpningsändamål
Läkemedel
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka mer än 1 000
ton läkemedel, även mellanprodukter, per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka högst 1 000 ton
läkemedel, även mellanprodukter, per kalenderår

Anläggning för att genom endast fysikaliska
processer tillverka läkemedel (farmaceutisk tillverkning).
Anmälningsplikten gäller inte apotek eller sjukhus eller om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 19 kap 3 §.
- Mer än 100 ton kalenderår.
- Mer än 10 ton men högst 100 ton per kalenderår.
- Mer än 500 kg men högst 10 ton per kalenderår.
- Högst 500 kg per kalenderår.
Anläggning för behandling av mellanprodukter.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon
av 1-40 eller 42-47 §§.
Sprängämnen

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka mer än 1 000
ton sprängämnen per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka högst 1 000
ton sprängämnen per kalenderår
Annan kemisk tillverkning

B

Anläggning för att genom kemiska eller biologiska reaktioner yrkesmässigt tillverka organiska
eller oorganiska ämnen, i försöks-, pilot- eller
laboratorieskala eller annan icke industriell skala.
Anläggning för att genom endast fysikaliska
processer i industriell skala tillverka
1. gas- eller vätskeformiga kemiska produkter,
2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur
biologiskt material,
3. sprängämnen,
4. pyrotekniska artiklar, eller
5. ammunition.
Tillståndsplikten gäller inte
1. tillverkning av mindre än 100 ton per kalenderår, om det i verksamheten inte används eller
tillverkas någon kemisk produkt som
a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen är klassificerad eller upp-
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Beskrivning
fyller kriterierna för att klassificeras med de
riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket
giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller
”miljöfarlig”, eller
b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december
2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och
upphävande av direktiven 67/548/EEG och
1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr
1907/2006 uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”,
”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka exponering kategori 1”, ”specifik organtoxicitet upprepad exponering kategori 1”, ”frätande på huden
kategori 1A”, ”frätande på huden kategori 1B”,
”frätande på huden kategori 1C”, ”cancerogenitet
kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”,
”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i
könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller kategori 2”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”,
”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, ”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för vattenmiljön
kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori
kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori
kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön kategori
kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet”,
2. tillverkning av färg eller lack, om tillverkningen uppgår till högst 1 000 ton per kalenderår,
3. tillverkning av rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter, om
tillverkningen uppgår till högst 2 000 ton per
kalenderår,
4. tillverkning av gasformiga kemiska produkter
genom destillation, eller
5. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19
kap.

12 kap 46 §

24.45-1

10

24.45-2
24.45-3
24.45-4
24.45-5
24.46

16
10
10
6
C

-verksamheten avser gas- eller vätskeformiga
kemiska produkter
-verksamheten avser läkemedelssubstanser
-verksamheten avser sprängämnen
-verksamheten avser pyrotekniska artiklar
-verksamheten avser ammunition
Anläggning för att genom endast fysikaliska
processer i industriell skala tillverka
1. naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt
material,
2. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår,
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt
45 §,
3. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 45 §,
4. mer än 5 000 ton gasformiga kemiska produkter per kalenderår, om tillverkningen sker genom
destillation, eller
5. andra kemiska produkter, om verksamheten
inte är tillståndspliktig enligt 45 §.
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Beskrivning
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 §.

24.46-1

9

24.46-2

8

24.46-3

6

24.46-4

5

-

24.4601

4

U

-

24.4602

2

U

-

24.4603

4

U

12 kap 47 §

24.47

8

C

-

24.4701

4

U

13 kap 1 §

25.10

B

25.10-1

16

25.10-2

12

- Mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår,
eller mer än 5 000 ton gasformiga kemiska produkter per kalenderår genom destillation, eller
tillverkning av andra kemiska produkter.
- Naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt
material.
- Mer än 1 000 ton men högst 2 000 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller
hygienprodukter per kalenderår.
- Mer än 10 ton men högst 1 000 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller
hygienprodukter per kalenderår.
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka högst 10 ton färg
eller lack per kalenderår.
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka högst 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller
hygienprodukter per kalenderår.
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka högst 5 000 ton
gasformiga kemiska produkter per kalenderår, om
tillverkningen sker genom destillation.
Anläggning för att genom endast fysikaliska
processer, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala
eller annan icke industriell skala, yrkesmässigt
tillverka
1. sprängämnen,
2. pyrotekniska artiklar,
3. ammunition,
4. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår,
5. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår, eller
6. andra kemiska produkter.
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller
annan icke industriell skala, yrkesmässigt tillverka
1. högst 10 ton färg eller lack per kalenderår, eller
2. högst 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-,
kosmetik eller hygienprodukter per kalenderår
GUMMI OCH PLASTVAROR
Anläggning för att genom vulkning tillverka
gummivaror, om produktionen baseras på mer än
2 000 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 §.
- Mer än 10 000 ton ovulkad gummiblandning
per kalenderår.
- Mer än 2 000 ton men högst 10 000 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
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25.11

C

25.11-1

10

25.11-2

8

25.11-3

6

25.11-4

4

-

25.1101

1

13 kap 3 §

25.20

U

B

25.20-1

9

25.20-2

10

25.20-3

8

13 kap 4 §

25.30

6

C

-

25.3001

1

U

13 kap 5 §

25.40

8

B

13 kap 6 §

25.50

C

Beskrivning
Anläggning för att genom vulkning tillverka
gummivaror, om produktionen baseras på mer än
1 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1 §
eller 19 kap. 3 eller 4 §.
- Mer än 500 ton men högst 2 000 ton ovulkad
gummiblandning per kalenderår.
- Mer än 100 ton men högst 500 ton ovulkad
gummiblandning per kalenderår.
- Mer än 50 ton men högst 100 ton ovulkad
gummiblandning per kalenderår.
- Mer än 1 ton men högst 50 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
Anläggning för att genom vulkning tillverka
gummivaror, om produktionen baseras på högst
1 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter av
1. polyuretan utan användning av toluendiisocyanat, om produktionen baseras på mer än 200 ton
plastråvara per kalenderår,
2. polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om produktionen baseras på mer än 20 ton
plastråvara per kalenderår, eller
3. annan plast, om produktionen baseras på mer
än 20 ton plastråvara per kalenderår.
- Polyuretan utan användning av toluendiisocyanat, om produktionen baseras på mer än 200 ton
plastråvara per kalenderår.
- Polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om produktionen baseras på mer än 500 ton
plastråvara per kalenderår, eller annan plast om
produktionen baseras på mer än 500 ton plastråvara per kalenderår.
- Polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om produktionen baseras på mer än 20 ton
men högst 500 ton plastråvara per kalenderår,
eller annan plast om produktionen baseras på mer
än 20 men högst 500 ton plastråvara per kalenderår.
Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter av plast, om
1. produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara per kalenderår, och
2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt
3 §.
Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter av plast, om produktionen baseras på högst 1 ton plastråvara per kalenderår.
Anläggning för flamlaminering med plast.
Anläggning där produktionen baseras på mer än
1 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar
ytterligare polymerisation, för
1. tillverkning av produkter av plast förutom
endast mekanisk montering eller mekanisk bearbetning, eller
2. beläggning eller kalandrering med plast.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig eller anmälningspliktig enligt
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Beskrivning
19 kap. 3 eller 4 §.

25.50-1
25.50-2

7
4

25.50-3

3

25.50-4

9

25.50-5

7

25.50-6

5

25.50-7

4

25.50-8

3

-

25.5001

1

U

-

25.5002

1

U

- Mer än 200 ton plastråvara per kalenderår.
- Mer än 20 ton men högst 200 ton plastråvara
per kalenderår.
- Mer än 1 ton men högst 20 ton plastråvara per
kalenderår.
- Mer än 20 ton plastråvara per kalenderår för
beläggning eller kalandrering med plast.
- Mer än 10 ton men högst 20 ton plastråvara per
kalenderår för beläggning eller kalandrering med
plast.
- Mer än 5 ton men högst 10 ton plastråvara per
kalenderår för beläggning eller kalandrering med
plast.
- Mer än 3 ton men högst 5 ton plastråvara per
kalenderår för beläggning eller kalandrering med
plast.
- Mer än 1 ton men högst 3 ton plastråvara per
kalenderår för beläggning eller kalandrering med
plast.
Anläggning där produktionen baseras på högst 1
ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar
ytterligare polymerisation, för tillverkning av
produkter av plast förutom endast mekanisk
montering eller mekanisk bearbetning.
Anläggning där produktionen baseras på högst 1
ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar
ytterligare polymerisation, för beläggning eller
kalandrering med plast.
MINERALISKA PRODUKTER

14 kap 1 §

26.05-i

14

B

14 kap 2 §

26.10-i

14

B

-

26.1001

5

U

Glas, glasvaror och keramiska produkter
Anläggning för tillverkning av glas inklusive
glasfiber med smältning av mer än 20 ton per
dygn eller mer än 5 000 ton per kalenderår.
Anläggning för smältning av mineraler, inklusive
tillverkning av mineralull, med smältning av mer
än 20 ton per dygn eller mer än 5 000 ton per
kalenderår.
Anläggning för tillverkning av varor av glasfiber.
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26.20

B

26.20-1

11

26.20-2

8

26.20-3

11

26.20-4

8

14 kap 4 §

26.30

5

C

-

26.3001

2

U

14 kap 5 §

26.40

8

C

14 kap 6 §

26.50-i

11

B

14 kap 7 §

26.51

11

B

-

26.5101

3

U

14 kap 8 §

26.60

9

C

Beskrivning
Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning av glasråvaror
(mäng), smältning eller syrabehandling av glas,
om verksamheten innebär att
1. mer än 5 ton glasråvaror med tillsats av blyeller arsenikföreningar förbrukas per kalenderår,
eller
2. mer än 500 ton andra glasråvaror förbrukas per
kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.
- Mer än 1 000 ton glasråvaror med tillsats av
bly- eller arsenikföreningar förbrukas per kalenderår.
- Mer än 5 ton men högst 1 000 ton glasråvaror
med tillsats av bly- eller arsenikföreningar förbrukas per kalenderår.
- Mer än 2 000 ton andra glasråvaror (än sådana
med tillsats av bly- eller arsenikföreningar) förbrukas per kalenderår.
- Mer än 500 ton men högst 2 000 ton andra
glasråvaror (än sådana med tillsats av bly- eller
arsenikföreningar) förbrukas per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning av glasråvaror
(mäng), smältning eller syrabehandling av glas,
om verksamheten innebär att
1. mer än 500 kilogram glasråvaror med tillsats
av bly- eller arsenikföreningar förbrukas per
kalenderår, eller
2. mer än 5 ton andra glasråvaror förbrukas per
kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 1, 2 eller 3 §.
Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning av glasråvaror
(mäng), smältning eller syrabehandling av glas,
om verksamheten innebär att
1. högst 500 kilogram glasråvaror med tillsats av
bly- eller arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, eller
2. högst 5 ton andra glasråvaror förbrukas per
kalenderår.
Anläggning för tillverkning av glasfiber.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 1 §.
Anläggning för att tillverka keramiska produkter
genom bränning, särskilt takpannor, tegel, eldfast
sten, kakel, stengods eller porslin, med en
1. produktion av mer än 75 ton per dygn eller
mer än 18 750 ton per kalenderår, eller
2. ugnskapacitet på mer än fyra kubikmeter och
med en satsningsdensitet på mer än 300 kilogram
per kubikmeter.
Anläggning för att genom bränning tillverka mer
än 50 ton keramiska produkter per kalenderår,
om glasyr med tillsats av tungmetaller används.
Anläggning för att genom bränning tillverka
högst 50 ton keramiska produkter per kalenderår,
om glasyr med tillsats av tungmetaller används.
Anläggning för tillverkning av mer än 100 ton
keramiska produkter per kalenderår
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-

26.6001

2

U

14 kap 9 §

26.70-i

27

A

-

26.7001

4

U

14 kap 10 §

26.80

27

B

14 kap 11 §

26.90-i

10

B

14 kap 12 §

26.100

8

C

-

26.10001

3

U

14 kap 13 §

26.110

6

C

-

26.11001

3

U

14 kap 14 §

26.120

9

C

-

26.12001

3

U

14 kap 15 §

26.130-i

15

B

14 kap 16 §

26.140

15

B

14 kap 17 §

26.150

-

C

26.150-1

8

26.150-2

7

26.15001

1

U

Beskrivning
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 6 eller 7 §.
Anläggning för tillverkning av högst 100 ton
keramiska produkter per kalenderår.
Cement, betong, kalk, krita och gips
Anläggning för att
1. i roterugn tillverka mer än 500 ton per dygn
eller mer än 125 000 ton cement per kalenderår,
eller
2. i annan ugn tillverka mer än 50 ton per dygn
eller mer än 12 500 ton cement per kalenderår.
Anläggning för att
1. i roterugn tillverka högst 125 000 ton cement
per kalenderår, eller
2. i annan ugn tillverka högst 12 500 ton cement
per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av cement.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 9 §.
Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 50
ton kalk per dygn eller mer än 12 500 ton kalk
per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av mer än 5 ton kalk,
krita eller kalkprodukter per kalenderår
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 9, 10 eller 11 §.
Anläggning för tillverkning av kalk, krita eller
kalkprodukter för en produktion på högst 5 ton
per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton
1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller
2. varor av betong, lättbetong eller cement per
kalenderår.
Anläggning för tillverkning av högst 500 ton
1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller
2. varor av betong, lättbetong eller cement per
kalenderår.
Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton
varor av gips per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av högst 500 ton
varor av gips per kalenderår.
Andra mineraliska produkter
Anläggning för tillverkning av asbest eller av
asbestbaserade produkter.
Anläggning för behandling eller omvandling av
asbest.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 15 § eller 4 kap. 16 §.
Asfaltverk eller oljegrusverk
1. som ställs upp inom område med detaljplan
eller områdesbestämmelser, eller
2. som ställs upp utanför område med detaljplan
eller områdesbestämmelser i mer än 90 kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.
- Inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser.
- Utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser i mer än 90 kalenderdagar under
en tolvmånadersperiod.
Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp utanför område med detaljplan eller områdesbestäm-
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14 kap 18 §

26.160

5

C

14 kap 19 §

26.170-i

10

B

26.17001

5

U

14 kap 20 §

26.180

7

C

15 kap 1 §

27.10-i

15 kap 2 §

27.10-i1

29

27.10-i2

24

27.10-i3

16

27.10-i4

14

27.20

27.20-1
27.20-2
15 kap 3 §

A

A

18
16

27.25-i

A

27.25-i1

26

27.25-i2

20

15 kap 4 §

27.26-i

20

15 kap 5 §

27.27-i

27.27-i1

A

A

16

Beskrivning
melser i högst 90 kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.
Anläggning för tillverkning av varor av asfalt
Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 50
ton per dygn eller mer än 12 500 ton magnesiumoxid per kalenderår.
Anläggning för tillverkning i ugn av högst
12 500 ton magnesiumoxid per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av konstgjorda mineralfiber.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon
annan bestämmelse i denna förordning
STÅL OCH METALL
Anläggning för att producera järn eller stål (primär eller sekundär produktion), med eller utan
utrustning för kontinuerlig gjutning, om produktionen är mer än 2,5 ton per timme eller mer än
21 900 ton per kalenderår.
- Om produktionen överstiger 1 000 000 ton per
kalenderår.
- Om produktionen överstiger 100 000 ton men
inte 1 000 000 ton per kalenderår.
- om produktionen överstiger 21 900 ton men
inte 100 000 ton per kalenderår.
- Anläggning med induktionsugnar ESRanläggning, om produktionen överstiger 21 900
ton per kalenderår.
Anläggning för att
1. producera järn eller stål (primär eller sekundär
produktion), eller
2. behandla järnbaserade metaller genom varmvalsning.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 1 eller 3 §.
- Mer än 50 000 ton men högst 120 000 ton per
kalenderår.
- Högst 50 000 ton per kalenderår.
Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom varmvalsning av mer än 20 ton råstål
per timme eller mer än 175 200 ton råstål per
kalenderår.
- Varmvalsning av mer än 500 000 ton råstål per
kalenderår
- Varmvalsning av mer än 175 200 ton men
högst 500 000 ton råstål per kalenderår.
Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom hammarsmide, om slagenergin per
hammare är mer än 50 kilojoule och den använda
värmeeffekten är mer än 20 megawatt.
Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom att anbringa skyddsbeläggningar av
smält metall med en inmatning av mer än 2 ton
råstål per timme eller mer än 17 500 ton råstål
per kalenderår.
- Anbringande av skyddsbeläggningar av smält
metall med en inmatning som överstiger 17 500
ton råstål per kalenderår och varmförzinkning
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27.27-i2

14

27.27-i3

10

27.27-i4

7

27.27-i5

16

27.27-i6

14

27.27-i7

10

27.27-i8

7

15 kap 6 §

27.31

12

15 kap 7 §

27.32

15 kap 8 §

A

B

27.32-1

13

27.32-2
27.40-i

10
B

27.40-i1
12
27.40-i2
11
27.40-i3
9
27.40-i4
7

15 kap 9 §

27.50

B

Beskrivning
med en förbrukning av mer än 10 000 ton zink
per kalenderår.
- Anbringande av skyddsbeläggningar av smält
metall med en inmatning som överstiger 17 500
ton råstål per kalenderår och varmförzinkning
med en förbrukning av mer än 1 000 ton men
högst 10 000 ton zink per kalenderår.
- Anbringande av skyddsbeläggningar av smält
metall med en inmatning som överstiger 17 500
ton råstål per kalenderår och varmförzinkning
med en förbrukning av mer än 100 ton men högst
1 000 ton zink per kalenderår.
- Anbringande av skyddsbeläggningar av smält
metall med en inmatning som överstiger 17 500
ton råstål per kalenderår och varmförzinkning
med en förbrukning av högst 100 ton zink per
kalenderår.
- Annat anbringande av skyddsbeläggningar av
smält metall med en inmatning som överstiger
17 500 ton råstål per kalenderår och med utsläpp
av mer än 10 000 m3 process- eller sköljvatten.
- Annat anbringande av skyddsbeläggningar av
smält metall med en inmatning som överstiger
17 500 ton råstål per kalenderår och med utsläpp
av mer än 1 000 m3 men högst 10 000 m3 process- eller sköljvatten.
- Annat anbringande av skyddsbeläggningar av
smält metall med en inmatning som överstiger
17 500 ton råstål per kalenderår och med utsläpp
av mer än 100 m3 men högst 1 000 m3 processeller sköljvatten.
- Annat anbringande av skyddsbeläggningar av
smält metall med en inmatning som överstiger
17 500 ton råstål per kalenderår och med utsläpp
av högst 100 m3 process- eller sköljvatten.
Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom kallvalsning av mer än 100 000 ton
stål per kalenderår.
Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom kallvalsning av högst 100 000 ton stål
per kalenderår.
- Mer än 20 000 ton men högst 100 000 ton per
kalenderår.
- Högst 20 000 ton per kalenderår.
Anläggning för att gjuta järn eller stål, om produktion är mer än 20 ton per dygn eller mer än 5
000 ton per kalenderår.
- Mer än 10 000 ton järn eller stål per kalenderår
där form- eller gjutsand används.
- Mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton järn
eller stål per kalenderår där form- eller gjutsand
används.
- Mer än 10 000 ton järn eller stål per kalenderår
där inte form- eller gjutsand används.
- Mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton järn
eller stål per kalenderår där inte form- eller gjutsand används.
Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium,
zink eller magnesium, om produktionen är mer
än 500 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 8 eller 14 §.
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27.50-1

9

27.50-2

8

27.50-3

7

27.50-4

7

15 kap 10 §

27.60

3

C

-

27.6001

1

U

15 kap 11 §

27.70-i

A

27.70-i1

26

27.70-i2

18

27.70-i3

11

27.70-i4

10

27.70-i5

24

27.70-i6

14

27.70-i7

11

27.70-i8

10

15 kap 12 §

27.80-i

9

15 kap 13 §

27.100-i

B

A

Beskrivning
- 1. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton järn
eller stål per kalenderår, eller
2. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton aluminium, zink eller magnesium per kalenderår.
- 1. mer än 500 ton men högst 1 000 ton järn
eller stål per kalenderår, eller
2. mer än 500 ton men högst 1 000 ton aluminium, zink eller magnesium per kalenderår.
- 1. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton järn
eller stål per kalenderår, eller
2. mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton aluminium, zink eller magnesium per kalenderår.
- 1. mer än 500 ton men högst 1 000 ton järn
eller stål per kalenderår, eller
2. mer än 500 ton men högst 1 000 ton aluminium, zink eller magnesium per kalenderår.
Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium,
zink eller magnesium, om produktionen är mer
än 10 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 8, 9 eller 14 §.
Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium,
zink eller magnesium, om produktionen är högst
10 ton per kalenderår.
Anläggning för att av malm, koncentrat eller
sekundärt råmaterial producera mer än 1 000 ton
icke-järnmetall per kalenderår, om produktionen
sker genom metallurgiska, kemiska eller elektrolytiska processer.
Tillståndsplikten gäller inte gjuterier.
- Av malm eller koncentrat producera mer än 80
000 ton icke-järnmetall per kalenderår.
- Av malm eller koncentrat producera mer än 20
000 ton men högst 80 000 ton icke-järnmetall per
kalenderår.
- Av malm eller koncentrat producera mer än 3
000 ton men högst 20 000 ton icke-järnmetall per
kalenderår.
- Av malm eller koncentrat producera mer än 1
000 ton men högst 3000 ton icke-järnmetall per
kalenderår.
- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera
mer än 80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår.
- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera
mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton ickejärnmetall per kalenderår.
- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera
mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton ickejärnmetall per kalenderår.
- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera
mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton ickejärnmetall per kalenderår.
Anläggning för att av malm, koncentrat eller
sekundärt råmaterial producera högst 1 000 ton
icke-järnmetall per kalenderår, om produktionen
sker genom metallurgiska, kemiska eller elektrolytiska processer.
Tillståndsplikten gäller inte gjuterier.
I gjuteri eller annan anläggning smälta eller legera icke-järnmetaller, oavsett om metallerna är
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Beskrivning
återvinningsprodukter eller inte, om produktion
av bly eller kadmium är mer än 4 ton per dygn
eller mer än 1 000 ton per kalenderår.

27.100-i1

27

27.100-i2

23

27.100-i3

18

-

27.10001

4

15 kap 14 §

27.101-i

27.101-i1
27.101-i2

U

B

21
19

15 kap 15 §

15 kap 16 §

15 kap 17 §

27.110

B

27.110-1

11

27.110-2

9

27.120

B

27.120-1
27.120-2

26
21

27.120-3

13

27.120-4
27.130

9

27.130-1
27.130-2

22
14

27.130-3

11

27.130-4

9

27.130-5

8

27.130-6

7

B

- Mer än 50 000 ton bly eller kadmium per kalenderår.
- Mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton bly
eller kadmium per kalenderår.
- Mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton bly
eller kadmium per kalenderår.
I gjuteri eller annan anläggning smälta eller legera icke-järnmetaller, oavsett om metallerna är
återvinningsprodukter eller inte, om produktion
av bly eller kadmium är högst 1 000 ton per
kalenderår.
I gjuteri eller annan anläggning smälta eller legera icke-järnmetaller, oavsett om metallerna är
återvinningsprodukter eller inte, om produktion
är mer än 20 ton per dygn eller mer än 5 000 ton
per kalenderår.
- Mer än 20 000 ton metaller per kalenderår.
- Mer än 5000 ton men högst 20 000 metaller per
kalenderår.
Anläggning för att smälta eller legera ickejärnmetaller, oavsett om metallerna är återvinningsprodukter eller inte.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 13 eller 14 § eller endast
avser gjuterier.
- Mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton ickejärnmetall eller återvinningsprodukter.
- Högst 1 000 ton icke-järnmetall eller återvinningsprodukter.
Anläggning för att yrkesmässig smälta eller raffinera icke-järnmetall ur annan råvara
och genom andra processer än de som anges i
11–15 §§.
Tillståndsplikten gäller inte gjuterier.
- Mer än 80 000 ton per kalenderår.
- Mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton per
kalenderår.
- Mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton per
kalenderår.
- Högst 3 000 ton per kalenderår.
Anläggning för att gjuta andra metaller än järn,
stål, zink, aluminium och magnesium, om produktionen är mer än 50 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 13 eller 14 §.
- Mer än 20 000 ton per kalenderår.
- Mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per
kalenderår.
- Mer än 3 000 ton men högst 10 000 ton per
kalenderår.
- Mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton per kalenderår.
- Mer än 200 ton men högst 1 000 ton per kalenderår.
- Mer än 50 ton men högst 200 ton per kalen-
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Beskrivning
derår.

15 kap 18 §

27.140

4

C

-

27.14001

1

U

Anläggning för att gjuta andra metaller än järn,
stål, zink, aluminium och magnesium, om produktionen är mer än 1 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 13, 14 eller 17 §.
Anläggning för att gjuta andra metaller än järn,
stål, zink, aluminium och magnesium, om produktionen är högst 1 ton per kalenderår.

METALL- OCH PLASTYTBEHANDLING, AVFETTNING OCH FÄRGBORTTAGNING
16 kap 1 §

16 kap 2 §

16 kap 3 §

16 kap 4 §

28.10-i

B

28.10-i1

13

28.10-i2

11

28.10-i3

8

28.10-i4

7

28.20

B

28.20-1

12

28.20-2

9

28.20-3

7

28.20-4

7

28.25

C

28.25-1

4

28.25-2

2

28.30

B

Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om behandlingsbaden har en sammanlagd volym av mer än 30
kubikmeter.
- Verksamheten ger upphov till mer än 10 000
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
- Verksamheten ger upphov till mer än 1 000
kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
- Verksamheten ger upphov till mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
- Verksamheten ger upphov till högst 100 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om
1. behandlingsbaden har en sammanlagd volym
av mer än 1 kubikmeter men högst 30 kubikmeter, och
2. verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte betning med betpasta
- Verksamheten ger upphov till mer än 10 000
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
- Verksamheten ger upphov till mer än 1 000
kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
- Verksamheten ger upphov till mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
- Verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter men högst 100 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast.
Anmälningsplikten gäller inte betning med betpasta eller om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 1 eller 2 §.
-om verksamheten ger upphov till mer än 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
-om verksamheten ger upphov till högst 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Anläggning för
1. beläggning med metall på annat sätt än genom
kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår, eller
2. våttrumling av annan metall än aluminium
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Beskrivning
eller stål, om verksamheten ger upphov till mer
än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte beläggning med
metall som sker med vakuummetod.

28.30-1

12

28.30-2

9

28.30-3

8

28.30-4

7

16 kap 5 §

28.40

4

C

-

28.4001

1

U

16 kap 6 §

28.50

B

28.50-1

12

28.50-2

9

28.50-3

7

28.50-4

5

28.50-5

9

28.50-6

7

28.50-7

5

28.50-8

4

16 kap 7 §

28.71

1

C

-

28.7101

1

U

- Mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per
kalenderår.
- Mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
- Mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
- Mer än 10 kubikmeter men högst 100 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Anläggning för annan beläggning med metall än
genom kemisk eller elektrolytisk ytbehandling,
om verksamheten ger upphov till mer än 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte beläggning med
metall som sker med vakuummetod eller om
verksamheten är tillståndspliktig enligt
4 §.
Anläggning för
1. beläggning med metall på annat sätt än genom
kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till högst 1 kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår, eller
2. våttrumling av annan metall än aluminium
eller stål, om verksamheten ger upphov till högst
10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Anläggning för termisk ytbehandling i form av
varmdoppning eller termisk sprutning med en
metallförbrukning av mer än 2 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 15 kap. 3 §.
- Metallförbrukning av mer än 10 000 ton per
kalenderår utan uppsamling och filter.
- Metallförbrukning av mer än 1 000 ton men
högst 10 000 ton per kalenderår utan uppsamling
och filter.
- Metallförbrukning av mer än 100 ton men högst
1 000 ton per kalenderår utan uppsamling och
filter.
- Metallförbrukning av mer än 2 ton men högst
100 ton per kalenderår utan uppsamling och
filter.
- Metallförbrukning av mer än 10 000 ton per
kalenderår med uppsamling och filter.
- Metallförbrukning av mer än 1 000 ton men
högst 10 000 ton per kalenderår med uppsamling
och filter.
- Metallförbrukning av mer än 100 ton men högst
1 000 ton per kalenderår med uppsamling och
filter.
- Metallförbrukning av mer än 2 ton men högst
100 ton per kalenderår med uppsamling och
filter.
Blästra mer än 500 kvadratmeter yta.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är anmälningspliktig enligt 10 §.
Blästra högst 500 kvadratmeter yta.
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16 kap 8 §

28.80

9

B

16 kap 9 §

28.90

7

C

16 kap 10 §

28.95

-

C

28.95-1

6

28.95-2

4

28.9501

1

U

Beskrivning
Anläggning för att med kemiska eller termiska
metoder yrkesmässigt ta bort lack eller färg från
mer än 50 ton metallgods per kalenderår
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 eller 3 §.
Anläggning för att med kemiska eller termiska
metoder yrkesmässigt ta bort lack eller färg
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 8 § eller 19 kap. 2 eller
3 §.
Anläggning för
1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till
mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, om verksamheten inte är en fordonstvätt
eller tillståndspliktig enligt 19 kap. 2, 3, 4 eller 6
§,
2. betning med mer än 50 kilogram betpasta per
kalenderår, om verksamheten ger upphov till
avloppsvatten,
3. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per
kalenderår,
4. våttrumling av mer än 1 ton metaller per kalenderår eller härdning av mer än 1 ton gods per
kalenderår,
5. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än 50 kilogram men högst 2 ton per
kalenderår, eller
6. metallbeläggning med vakuummetod med en
metallförbrukning av mer än 500 kilogram per
kalenderår.
- Anläggning för produktion som omfattas av
mer än två punkter ovan.
- Anläggning för produktion som omfattas av
högst två punkter ovan.
Anläggning, som omfattas av någon eller några
av följande punkter, för
1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till
högst 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, om verksamheten inte är fordonstvätt eller
tillståndspliktig enligt någon av beskrivningarna
i 39.10-39.50,
2. betning med högst 50 kilogram betpasta per
kalenderår, om verksamheten ger upphov till
avloppsvatten,
3. blästring av högst 500 kvadratmeter yta per
kalenderår,
4. våttrumling av högst 1 ton metaller per kalenderår eller härdning av högst 1 ton gods per kalenderår,
5. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av högst 50 kilogram per kalenderår, eller
6. metallbeläggning med vakuummetod, om
metallförbrukningen uppgår till högst 500 kilogram per kalenderår.

ELEKTRISKA ARTIKLAR
17 kap 1 §

31.10

26

A

17 kap 2 §

31.20

15

B

Anläggning för att tillverka batterier eller ackumulatorer som innehåller kadmium, bly eller
kvicksilver.
Anläggning för att tillverka batterier eller ackumulatorer som inte innehåller kadmium, bly eller
kvicksilver.
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17 kap 3 §

31.30

5

C

17 kap 4 §

31.40-i

28

A

17 kap 5 §

31.50

28

A

17 kap 6 §

31.60

7

C

Beskrivning
Anläggning för att tillverka eller reparera ljuskällor som innehåller kvicksilver.
Anläggning för att tillverka grafitelektroder genom bränning eller grafitisering.
Anläggning för att tillverka kol- eller grafitelektroder.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 4 §.
Anläggning för att tillverka elektrisk tråd eller
elektrisk kabel.

METALLBEARBETNING
18 kap 1 §

34.10

7

C

-

34.1001

2

U

18 kap 2 §

34.20

4

C

18 kap 3 §

34.30

B

34.30-1

28

34.30-2

24

34.30-3

20

34.30-4

12

34.30-5

24

34.30-6

16

34.30-7

10

18 kap 4 §

34.40

9

C

-

34.4001

3

U

18 kap 5 §

34.50

9

C

Motorer, turbiner och reaktorer
Anläggning för tillverkning av fler än 100 fordonsmotorer per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av högst 100 fordonsmotorer per kalenderår.
Provbänk för motorer, turbiner eller reaktorer.
Motorfordon
Anläggning för tillverkning och sammansättning
per kalenderår av
1. fler än 25 000 motorfordon med en totalvikt
per fordon som uppgår till högst 3,5 ton, eller
2. fler än 1 000 motorfordon med en totalvikt per
fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.
- Fler än 200 000 motorfordon med en totalvikt
per fordon som uppgår till högst 3,5 ton.
- Fler än 100 000 motorfordon men högst
200 000 motorfordon med en totalvikt per fordon
som uppgår till högst 3,5 ton.
- Fler än 50 000 motorfordon men högst 100 000
motorfordon med en totalvikt per fordon som
uppgår till högst 3,5 ton.
- Fler än 25 000 motorfordon men högst 50 000
motorfordon med en totalvikt per fordon som
uppgår till högst 3,5 ton.
- Fler än 20 000 motorfordon med en totalvikt
per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.
- Fler än 5 000 motorfordon men högst 20 000
motorfordon med en totalvikt per fordon som
uppgår till mer än 3,5 ton.
- Fler än 1 000 motorfordon men högst 5 000
motorfordon med en totalvikt per fordon som
uppgår till mer än 3,5 ton.
Anläggning för tillverkning och sammansättning
per kalenderår av
1. fler än 100 motorfordon med en totalvikt per
fordon som uppgår till högst 3,5 ton, eller
2. fler än 10 motorfordon med en totalvikt per
fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 3 §.
Anläggning för tillverkning och sammansättning
per kalenderår av
1. högst 100 motorfordon med en totalvikt per
fordon som uppgår till högst 3,5 ton, eller
2. högst 10 motorfordon med en totalvikt per
fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.
Järnvägsutrustning och flygplan
Anläggning för
1. tillverkning av järnvägsutrustning,
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2. tillverkning av flygplan, eller
3. reparation av flygplan.
Maskinell metallbearbetning

18 kap 6 §

34.60

18 kap 7 §

34.70

18 kap 8 §

-

22

A

B

34.70-1

16

34.70-2

14

34.80

C

34.80-1

9

34.80-2

6

34.80-3

4

34.8001

1

U

18 kap 9 §

35.10

28

A

-

35.1001

18

U

Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning med en tillverkningsyta (utom yta
för endast montering) större än 100 000
kvadratmeter.
Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 20 kubikmeter, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 eller
6 §.
Med total tankvolym avses såväl volymen i ett fast
centralt system för vätskor som volymen i lösa
behållare som är kopplade antingen till metallbearbetningsmaskin eller till öppnade behållare som
används för påfyllning av metallbearbetningsmaskin.
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor
och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna
är större än 75 kubikmeter.
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor
och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna
är större än 20 kubikmeter men högst 75 kubikmeter.
Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 kubikmeter, om verksamheten inte är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 eller
10§.
Med total tankvolym avses det samma som i 7 §
andra stycket.
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor
och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna
är större än 10 kubikmeter men högst 20 kubikmeter.
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor
och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna
är större än 5 kubikmeter men högst 10 kubikmeter.
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor
och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna
är större än 1 kubikmeter men högst 5 kubikmeter.
Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är högst 1 kubikmeter.
Med total tankvolym avses det samma som i 7 §
andra stycket.
Gas- och oljeplattformar
Byggande av en plattform som är avsedd att
användas vid utvinning av olja eller gas inom
havsområden, om verksamheten inte prövas
enligt 11 kap. miljöbalken.
Plattform för verkstad på vattnet när fråga är om
förläggning nära kusten för montering, utrustning, ombyggnad, reparation, underhåll eller
liknande åtgärd.
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Skeppsvarv

18 kap 10 §

35.20

4

C

19 kap 1 §

19 kap 2 §

39.10-i

19 kap 3 §

39.15

19

B

B

Skeppsvarv.
FÖRBRUKNING AV ORGANISKA LÖSNINGSMEDEL
Med förbrukning avses i detta kapitel lösningsmedelstillförseln minskad med den mängd som i
tekniskt eller kommersiellt syfte återvinns för
återanvändning där även återanvändning av lösningsmedel som bränsle ingår men inte lösningsmedel som slutligt bortskaffas som avfall.
Anläggning för att appretera, trycka, bestryka,
avfetta, vattenskyddsimpregnera, limma, måla,
rengöra, impregnera eller på annat sätt ytbehandla material, föremål eller produkter, om
förbrukningen av organiska lösningsmedel är
mer än 150 kilogram per timme eller mer än 200
ton per kalenderår.
Anläggning där det per kalenderår förbrukas
1. mer än 5 ton halogenerade organiska lösningsmedel,
2. mer än totalt 25 ton organiska lösningsmedel,
3. mer än 50 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av farmaceutiska produkter, eller
4. mer än 100 ton organiska lösningsmedel i
tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra
beläggningspreparat.
Vid tillämpningen av första stycket ska inte sådana organiska lösningsmedel medräknas som
omfattas av förordningen (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen
eller av föreskrifter som har meddelats med stöd
av den förordningen.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 2 §.
Tillståndsplikten enligt första stycket 2 gäller
inte sjukhus.

39.15-1

17

- 2. mer än totalt 200 ton organiska lösningsmedel

39.15-2

15

- 1. mer än 5 ton halogenerade organiska lösningsmedel,
- 2. mer än totalt 50 ton men högst 200 ton organiska lösningsmedel

39.15-3

14

- 2. mer än totalt 25 ton men högst 50 ton organiska lösningsmedel,

39.15-4

17

- 3. mer än 200 ton organiska lösningsmedel i
tillverkning av farmaceutiska produkter

39.15-5

15

- 3. mer än 50 ton men högst 200 ton organiska
lösningsmedel i tillverkning av farmaceutiska
produkter

39.15-6

17

- 4. mer än 200 ton organiska lösningsmedel i
tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra
beläggningspreparat.

39.15-7

15

- 4. mer än 100 ton men högst 200 ton organiska
lösningsmedel i tillverkning av lack, tryckfärg,
lim eller andra beläggningspreparat.
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19 kap 4 §

39.30

5

C

19 kap 5 §

39.35

5

C

19 kap 6 §

39.50

C

39.50-1

8

39.50-2

8

39.50-3

6

-

39.5001

4

U

-

39.5002

4

U

-

39.5003

3

U

39.5004

1

U

Beskrivning
Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med
1. mer än 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet
innehåller någon kemisk produkt, som
a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har klassificerats med riskfraserna ”misstänks kunna ge cancer” (R40), kan
ge cancer” (R45), ”kan ge ärftliga genetiska
skador” (R46), ”kan ge cancer vid inandning”
(R49), ”kan ge nedsatt fortplantningsförmåga”
(R60) eller ”kan ge fosterskador” (R61), eller
b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december
2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och
upphävande av direktiven 67/548/EEG och
1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr
1907/2006 uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna ”cancerogenitet kategori 1A”,
”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet
kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller kategori
1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1B”,
”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, eller ”reproduktionstoxicitet kategori 1B”,
2. mer än 2 ton i annan ytrengöring,
3. mer än 500 kilogram i fordonslackering, eller
4. mer än 1 kilogram i kemtvätt.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 2 eller 3 §.
Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med mer än 500 kilogram i
lackering av vägfordon till följd av reparation,
underhåll eller dekoration som sker utanför tillverkningsanläggningar.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 2 eller 3 §.
Anläggning där det per kalenderår förbrukas
1. mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel, eller
2. mer än totalt 5 ton organiska lösningsmedel.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 2, 3
eller 4 §.
- 1. Mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår.
- 2.Mer än totalt 10 ton men högst totalt 25 ton
organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår.
- 2. Mer än totalt 5 ton men högst totalt 10 ton
organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår.
Anläggning där det per kalenderår förbrukas
högst 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel
Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer
än 2,5 ton men högst 5 ton organiska lösningsmedel.
Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer
än 500 kg men högst 2,5 ton organiska lösningsmedel.
Anläggning där det per kalenderår förbrukas
högst 500 kg organiska lösningsmedel.
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HANTERING AV BRÄNSLEN OCH
ANDRA KEMISKA PRODUKTER
Anläggning för lagring eller annan hantering av
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara
gaser, om anläggningen har kapacitet för lagring
av mer än 50 000 ton vid ett och samma tillfälle
eller hantering av mer än 500 000 ton per kalenderår,
2. andra kemiska produkter, om lagringen eller
hanteringen omfattar mer än 5 000 ton vid ett och
samma tillfälle eller mer än 50 000 ton per kalenderår och produkterna
a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har klassificerats med de
riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket
giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller
”miljöfarlig”, eller
b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december
2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och
upphävande av direktiven 67/548/EEG och
1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr
1907/2006 uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”,
”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka exponering kategori 1”, ”specifik organtoxicitet upprepad exponering kategori 1”, ”frätande för huden
kategori 1A”, ”frätande för huden kategori 1B”,
”frätande för huden kategori 1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”,
”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i
könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller kategori 2”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”,
”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, ”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för vattenmiljön
kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori
kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori
kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön kategori
kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet, eller
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och
2, om det i anläggningen lagras mer än 200 000
ton vid ett och samma tillfälle.

39.60-1

16

- Anläggning för lagring eller annan hantering
enligt punkt 1 om anläggningen har kapacitet för
lagring av mer än 500 000 ton vid ett och samma
tillfälle eller hantering av mer än 5 000 000 ton
per kalenderår,
enligt punkt 2 om det i anläggningen lagras mer
än 50 000 ton vid ett och samma tillfälle eller
hanteras mer än 500 000 ton per kalenderår, eller
enligt punkt 3 om det i anläggningen lagras mer
än 2 000 000 ton vid ett och samma tillfälle.

39.60-2

12

- Anläggning för lagring eller annan hantering
enligt punkt 1 om anläggningen har kapacitet för
lagring av mer än 250 000 ton men högst 500
000 ton vid ett och samma tillfälle eller hantering
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av mer än 2 500 000 ton men högst 5 000 000
ton per kalenderår,
enligt punkt 2 om det i anläggningen lagras mer
än 25 000 ton men högst 50 000 ton vid ett och
samma tillfälle eller hanteras mer än 250 000 ton
men högst 500 000 ton per kalenderår, eller
enligt punkt 3 om det i anläggningen lagras mer
än 1 000 000 ton men högst 2 000 000 ton vid ett
och samma tillfälle.

20 kap 2 §

39.60-3

8

39.70

6

C

- Anläggning för lagring eller annan hantering
enligt punkt 1 om anläggningen har kapacitet för
lagring av mer än 50 000 ton men högst 250 000
ton vid ett och samma tillfälle eller hantering av
mer än 500 000 ton men högst 2 500 000 ton per
kalenderår,
enligt punkt 2 om det i anläggningen lagras mer
än 5 000 ton men högst 25 000 ton vid ett och
samma tillfälle eller hanteras mer än 50 000 ton
men högst 250 000 ton per kalenderår, eller
enligt punkt 3 om det i anläggningen lagras mer
än 200 000 ton men högst 1 000 000 ton vid ett
och samma tillfälle.
Anläggning för lagring av
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara
gaser, om det i anläggningen lagras mer än 5 000
ton vid ett och samma tillfälle,
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om
anläggningen avser verksamhet för energiproduktion eller kemisk industri och har kapacitet
för lagring av mer än 1 ton vid ett och samma
tillfälle och
a) någon produkt enligt föreskrifter som har
meddelats av Kemikalieinspektionen har klassificerats med de riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller
b) någon produkt enligt förordning (EG) nr
272/2008 uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”,
”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka exponering kategori 1”, ”specifik organtoxicitet upprepad exponering kategori 1”, ”frätande för huden
kategori 1A”, ”frätande för huden kategori 1B”,
”frätande för huden kategori 1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”,
”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i
könsceller kategori 1A”,
”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller kategori 2”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1B”,
”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för
vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt för
ozonskiktet”, eller
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och
2, om det i anläggningen lagras mer än 50 000
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ton vid ett och samma tillfälle.

-

39.7001

1

U

20 kap 3 §

39.80

7

B

-

39.8001

1

U

20 kap 4 §

39.90

3

C

-

39.9001

1

U

40.01

11

B

21 kap 1 §

Anläggning för lagring av
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara
gaser, om det i anläggningen lagras högst 5 000
ton vid ett och samma tillfälle,
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om
anläggningen avser verksamhet för energiproduktion eller kemisk industri och har kapacitet
för lagring av högst 1 ton vid ett och samma
tillfälle och
a) någon produkt enligt föreskrifter som har
meddelats av Kemikalieinspektionen har klassificerats med de riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller
b) någon produkt enligt förordning (EG) nr
272/2008 uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”,
”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka exponering kategori 1”, ”specifik organtoxicitet upprepad exponering kategori 1”, ”frätande för huden
kategori 1A”, ”frätande för huden kategori 1B”,
”frätande för huden kategori 1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”,
”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i
könsceller kategori 1A”,
”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller kategori 2”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1B”,
”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för
vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt för
ozonskiktet”, eller
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och
2, om det i anläggningen lagras högst 50 000 ton
vid ett och samma tillfälle.
Anläggning för lagring av mer än 50 miljoner
normalkubikmeter naturgas per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 1 §.
Anläggning för lagring av högst 50 miljoner
normalkubikmeter naturgas per kalenderår.
Anläggning för lagring av mer än 5 000 ton kol,
torv eller bränsleflis eller annat träbränsle per
kalenderår.
Anläggning för lagring av högst 5 000 ton kol,
torv eller bränsleflis eller annat träbränsle per
kalenderår.
GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH KYLA
Med avfall och farligt avfall avses i detta kapitel
detsamma som i 15 kap. miljöbalken och avfallsförordningen (2011:927).
Anaerob biologisk behandling

21 kap 2 §

Anläggning som genom anaerob biologisk be-
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21 kap 3 §

40.02

7

C

21 kap 4 §

40.05-i

15

B

21 kap 5 §

40.15

11

B

21 kap 6 §

40.20

7

C

21 kap 7 §

40.30

A

21 kap 8 §

40.40-i

A

40.40-i1

24

40.40-i2
40.50-i

12

40.50-i1

17

40.50-i2

12

21 kap 10 §

40.51

11

21 kap 11 §

40.60

21 kap 9 §

B

B

C

Beskrivning
handling av stallgödsel, grödor eller annat biologiskt material producerar mer än 3 000 megawattimmar biogas per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller även om stallgödseln är
avfall och även om det material som inte är stallgödsel består av högst 500 ton icke-farligt avfall
per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 29 kap. 65 §.
Anläggning som genom anaerob biologisk behandling av stallgödsel, grödor eller annat biologiskt material producerar biogas.
Anmälningsplikten gäller även om stallgödseln
är avfall och även om det material som inte är
stallgödsel består av högst 500 ton icke-farligt
avfall per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 2 §.
Framställning av gas- och vätskeformiga
bränslen
Anläggning för förgasning eller förvätskning av
andra bränslen än kol där anläggningen har en
kapacitet att överföra 20 megawatt tillförd bränsleeffekt eller mer.
Anläggning för att uppgradera eller för att på
annat sätt än genom anaerob biologisk behandling tillverka mer än 1 500 megawattimmar gas
eller vätskeformigt bränsle per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 4 § eller 12 kap. 1 eller 2
§.
Anläggning för att uppgradera eller för att på
annat sätt än genom anaerob biologisk behandling tillverka högst 1 500 megawattimmar gas
eller vätskeformigt bränsle per kalenderår.
Kärnkraft
Kärnkraftsreaktor eller annan kärnreaktor.
Förbränning
Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 300 megawatt.
- Total installerad tillförd effekt av mer än 300
megawatt.
- Gasturbin.
Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av minst 50 megawatt men
högst 300 megawatt.
- Total installerad tillförd effekt av mer än 100
megawatt men högst 300 megawatt.
- Total installerad tillförd effekt av mer än 50
megawatt men högst 100 megawatt.
Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 20 megawatt men
mindre än 50 megawatt.
Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av
1. mer än 500 kilowatt men högst 20 megawatt,
om annat bränsle används än enbart fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas, eller
2. mer än 10 megawatt men högst 20 megawatt,
om inget annat bränsle används än fossil eld-
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ningsolja eller biogen eller fossil bränslegas.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är anmälningspliktig enligt 12 § eller avser en
stationär förbränningsmotor avsedd endast som
reservaggregat vid elavbrott.

40.60-1

5

40.60-2

3

40.60-3

5

-

40.6001

2

U

21 kap 12 §

40.70

9

C

21 kap 13 §

40.90

4

B

21 kap 14 §

40.95

3

B

21 kap 15 §

40.100

2

C

- Total installerad tillförd effekt av mer än 5
megawatt men högst 20 megawatt, om annat
bränsle används än enbart fossil eldningsolja
eller biogen eller fossil bränslegas.
- Total installerad tillförd effekt av mer än 500
kilowatt men högst 5 megawatt, om annat
bränsle används än enbart fossil eldningsolja
eller biogen eller fossil bränslegas.
- Total installerad tillförd effekt av mer än 10
megawatt men högst 20 megawatt, om inget
annat bränsle än fossil eldningsolja eller biogen
eller fossil bränslegas.
Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av
1. högst 500 kilowatt, om annat bränsle används
än enbart fossil eldningsolja eller biogen eller
fossil bränslegas, eller
2. högst 10 megawatt, om inget annat bränsle
används än fossil eldningsolja eller biogen eller
fossil bränslegas.
Gasturbinanläggning med en total installerad
tillförd effekt av högst 20 megawatt.
Vindkraft
Verksamhet med
1. två eller flera vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), om vart och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 150
meter,
2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är
högre än 150 meter och står tillsammans med en
sådan gruppstation som avses i 1, eller
3. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är
högre än 150 meter och står tillsammans med ett
annat sådant vindkraftverk, om verksamheten
påbörjas efter att verksamheten med det andra
vindkraftverket påbörjades.
Verksamhet med
1. sju eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), om vart och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 120
meter,
2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är
högre än 120 meter och står tillsammans med en
sådan gruppstation som avses i 1, eller
3. ett eller fler vindkraftverk som vart och ett
inklusive rotorblad är högre än 120 meter och
står tillsammans med så många andra sådana
vindkraftverk att gruppstationen sammanlagt
består av minst sju vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter det att verksamheten eller
verksamheterna med de andra vindkraftverken
påbörjades.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 13 §.
Verksamhet med
1. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är
högre än 50 meter,
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-

40.10001

1

U

21 kap 16 §

40.110

7

C

21 kap 17 §

40.120

3

C

-

40.12001

1

U

-

41.9001

6

U

-

41.9002

4

U

-

41.9003

2

U

22 kap 1 §

45.10

A

23 kap 1 §

50.10

C

50.10-1

4

50.10-2

4

Beskrivning
2. två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), eller
3. ett vindkraftverk som står tillsammans med ett
annat vindkraftverk, om verksamheten påbörjas
efter det att verksamheten med det andra vindkraftverket påbörjades.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 13 eller 14 §.
Verksamhet med ett vindkraftverk som inklusive
rotorblad är lägre än 50 meter.
Värme- och kylanläggningar
Värmepump eller kylanläggning för uttag eller
tillförsel av värmeenergi från mark, vattenområde, grundvatten eller avloppsvatten för en uttagen eller tillförd effekt av mer än 10 megawatt.
Anmälningsplikten gäller inte uttag eller tillförsel genom vattentäkt.
Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i grundvatten för en tillförd energimängd av mer än 3 000 megawattimmar.
Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i grundvatten för en tillförd energimängd av högst 3 000 megawattimmar.
VATTENFÖRSÖRJNING
Vattenverk med kemsteg för mer än 25 000 personer, eller utan kemsteg för mer än 50 000 personer.
Vattenverk med kemsteg för mer än 5 000 personer men högst 25 000 personer, eller utan
kemsteg för mer än 5 000 personer men högst
50 000 personer.
Vattenverk för högst 5 000 personer.
AVVECKLING AV KÄRNREAKTORER
Verksamhet varigenom en kärnkraftsreaktor eller
annan kärnreaktor monteras ned eller avvecklas,
från det att reaktorn stängs av till dess att reaktorn efter avställningsdrift, servicedrift och rivning har upphört genom att allt kärnbränsle och
annat radioaktivt kontaminerat material varaktigt
har avlägsnats från anläggningsplatsen.
FORDONSSERVICE OCH DRIVMEDELSHANTERING
Anläggning för tvättning av
1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår,
2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår,
3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår,
eller
4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per
kalenderår.
- Tvättning av
1. fler än 15 000 personbilar per kalenderår,
2. fler än 1 000 tåg eller flygplan per kalenderår,
3. fler än 5 000 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller
4. fler än 3 000 andra motordrivna fordon per
kalenderår.
- Tvättning av
1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår,
2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår,
3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår,
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eller
4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per
kalenderår..

-

50.1001

2

U

-

50.1002

1

U

-

50.1003

1

U

23 kap 2 §

50.20

C

Anläggning för tvättning av
1. fler än 1 250 personbilar per kalenderår,
2. färre än eller lika med 100 tåg eller flygplan
per kalenderår,
3. färre än eller lika med 500 tågvagnar eller lok
per kalenderår, eller
4. fler än 250 andra motordrivna fordon per kalenderår.
Anläggning för tvättning av
1. fler än 250 personbilar per kalenderår,
2. fler än 50 andra motordrivna fordon per kalenderår.
Anläggning för tvättning av
1. högst 250 personbilar per kalenderår,
2. högst 50 andra motordrivna fordon per kalenderår.
Anläggning där det per kalenderår hanteras
1. mer än 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle, eller
2. mer än 1 miljon normalkubikmeter gas avsedd
som motorbränsle.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 20
kap. 1, 2 eller 3 §.

50.20-1

7

50.20-2

4

50.20-3

3

50.20-4

3

-

50.2001

1

U

-

50.2002

1

U

-

50.2003

2

U

- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer
än 10 000 kubikmeter flytande motorbränsle.
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer
än 5 000 kubikmeter flytande motorbränsle.
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer
än 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle.
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer
än 1 miljon normalkubikmeter gas avsett som
motorbränsle.
Anläggning där det per kalenderår hanteras högst
1 000 kubikmeter flytande motorbränsle för
försäljning.
Anläggning där det per kalenderår hanteras högst
1 miljon normalkubikmeter gas avsett som motorbränsle för försäljning.
Fordonsverkstad mer än 500 kvadratmeter.

-

50.2004

1

U

Fordonsverkstad högst 500 kvadratmeter.

-

50.2005

1

U

Parkeringsgarage med oljeavskiljare med fler än
400 platser för motorfordon.
HAMNAR OCH FLYGPLATSER

24 kap 1 §

63.10

63.10-1
63.10-2
63.10-3

B

29
24
18

Hamnar
Gäller för hamn där trafik medges för fartyg med
en bruttodräktighet på mer än 1 350.
Tillståndsplikten gäller inte
1. hamn för Försvarsmakten, eller
2. färjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp
per kalenderår.
- Hamn med mer än 5 000 anlöp per kalenderår
- Hamn med 2 000 – 5 000 anlöp per kalenderår
- Hamn med 300 – 2 000 anlöp per kalenderår
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63.10-4
63.10-5
63.10-6
63.1001

12
8
7
4

U

24 kap 2 §

63.20

7

C

-

63.2001

4

U

-

63.2002

3

U

63.2003

2
(5)
1
(3)
1

U

63.2004
63.2005
24 kap 3§

1

AK PN

63.30

U
U
A

Beskrivning
- Hamn med 50 – 300 anlöp per kalenderår
- Hamn med 10 – 50 anlöp per kalenderår
- Hamn med högst 10 anlöp per kalenderår
Gäller för hamn där trafik medges för fartyg med
en bruttodräktighet på högst 1 350.
Punkten gäller inte hamn för Försvarsmakten.
Fiskehamn eller hamn för Försvarsmakten.
Anmälningsplikten gäller inte fiskehamn som är
tillståndspliktig enligt 1 §.
Fritidsbåtshamn, för mer än 600 båtar, med uppläggning eller upptag
Fritidsbåtshamn, för mer än 200 men högst 600
båtar, med uppläggning eller upptag
Fritidsbåtshamn, för mer än 50 men högst 200
båtar, med uppläggning eller upptag
Fritidsbåtshamn, för högst 50 båtar, med uppläggning eller upptag
Fritidsbåtshamn utan uppläggning eller upptag
Flygplatser
Civil flygplats med en instrumentbana som är
längre än 1 200 meter.
Tillståndsplikten gäller inte flygplats som är
tillståndspliktig enligt 4 §.

63.30-1

28

- Mer än 50 000 landningar per kalenderår.

63.30-2

20

63.30-3

16

24 kap 4 §

63.30-4
63.40

10
13

B

-

63.4001

4

U

24 kap 5 §

63.50

4

C

-

63.5001

1

U

- Mer än 20 000 landningar men högst 50 000
landningar per kalenderår.
- Mer än 5 000 landningar men högst 20 000
landningar per kalenderår.
- Högst 5 000 landningar per kalenderår.
Flottiljflygplats eller civil flygplats med infrastruktur för militär flygverksamhet, om instrumentbanan på flottiljflygplatsen eller den civila
flygplatsen är längre än 1 200 meter.
Flottiljflygplats eller civil flygplats med infrastruktur för militär flygverksamhet, om instrumentbanan på flottiljflygplatsen eller den civila
flygplatsen är kortare än 1 200 meter.
Flygplats för motordrivna luftfartyg där mer än
500 flygrörelser per kalenderår äger rum.
Anmälningsplikten gäller inte om flygplatsen är
tillståndspliktig enligt 3 eller 4 §.
Flygplats för motordrivna luftfartyg där högst
500 flygrörelser per kalenderår äger rum.

-

63.10001

26

U

-

63.10002

19

U

-

63.10003

16

U

-

63.10004

1

U

Annan trafikinfrastruktur
Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik,
med en sammanlagd trafik med mer än 1 000
miljoner 1 fordonskilometer per kalenderår.
Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik,
med en sammanlagd trafik med mer än 500 miljoner 2 fordonskilometer per kalenderår.
Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik,
med en sammanlagd trafik med mer än 100 miljoner 3 fordonskilometer per kalenderår.
Parkering

Motsvarar en vägsträcka på c:a 55 km med 50.000 fordonspassager per dygn
Motsvarar en vägsträcka på c:a 55 km med 25.000 fordonspassager per dygn
3
Motsvarar en vägsträcka på c:a 25 km med 10.000 fordonspassager per dygn
2
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-

63.10101

19

U

-

63.10102

13

U

-

63.10103

8

U

25 kap 1 §

73.10

7

C

-

73.1001

7

U

-

73.1002

2(4)

U

73.1003

1

U

26 kap 1 §

74.10

B

Beskrivning
Spåranläggning i drift för lokal kollektivtrafik
med en sammanlagd spårlängd över 80 kilometer.
Spåranläggning i drift för regional kollektivtrafik
eller nationell person och/eller godstrafik med en
sammanlagd spårlängd över 30 kilometer.
Övriga spåranläggningar.
LABORATORIER
Kemiska eller biologiska laboratorier med en
total golvyta som är större än 5 000 kvadratmeter.
Anmälningsplikten gäller inte laboratorier som
1. ingår i verksamhet som är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt någon annan bestämmelse i denna förordning,
2. är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt 13
kap. miljöbalken, eller
3. ingår i utbildningslokaler som är anmälningspliktiga enligt 38 § förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Kemiska eller biologiska laboratorier för utbildning med en total golvyta som är större än 5 000
kvadratmeter.
Kemiska eller biologiska laboratorier med en
total golvyta som är större än 20 kvadratmeter
men högst 5 000 kvadratmeter.
Kemiska eller biologiska laboratorier med en
total golvyta som är högst 20 kvadratmeter.
TANKRENGÖRING
Anläggning för rengöring av cisterner, tankar
eller fat som i annan verksamhet än den egna
används för förvaring eller transport av kemiska
produkter och där någon kemisk produkt,
a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har klassificerats med de
riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket
giftig”, ”giftig”,
”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”,
”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller
b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december
2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och
upphävande av direktiven 67/548/EEG och
1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr
1907/2006 uppfyller kriterierna
för att klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet
kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut
toxicitet kategori 3”, ”specifik organtoxicitet
enstaka exponering kategori 1”, ”specifik organtoxicitet upprepad exponering kategori 1”, ”frätande för huden kategori 1A”, ”frätande för huden kategori 1B”, ”frätande för huden kategori
1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”,
”mutagenitet i könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mutagenitet i
könsceller kategori 2”, ”reproduktionstoxicitet
kategori 1A”, ”reproduktionstoxicitet kategori
1B”, ”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt
för vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för
vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för
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vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för
vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för
vattenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt för
ozonskiktet”.
- Rengöring av cisterner, tankar eller fat som i
annan verksamhet än den egna används för förvaring eller transport av mer än 500 kubikmeter
per kalenderår.
- Rengöring av cisterner, tankar eller fat som i
annan verksamhet än den egna används för förvaring eller transport av högst 500 kubikmeter
per kalenderår.
Anläggning för rengöring av cisterner, tankar
eller fat som används för förvaring eller för
transport av kemiska produkter.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 1 §.

74.10-1

9

74.10-2

7

26 kap 2 §

74.20

6

C

27 kap 1 §

85.10

9

C

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Sjukhus med fler än 200 vårdplatser.

-

85.1001

6

U

Sjukhus med högst 200 vårdplatser.

27 kap 2 §

85.20

5

C

-

85.3001

1

U

Anläggning för sterilisering av sjukvårdsartiklar,
om etylenoxid används som steriliseringsmedel.
Tandläkarmottagning.

85.4001

1

U

Djursjukhus och liknande

28 kap 1 §

28 kap 2 §

90.10

B

90.10-1

20

90.10-2

16

90.10-3

12

90.11

B

90.11-1
90.11-2

20
16

90.11-3

12

28 kap 3 §

90.15-i

16

28 kap 4 §

90.16

B

C

RENING AV AVLOPPSVATTEN
Avloppsreningsanläggning som omfattas av
lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster och
som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 2 000 personekvivalenter.
- mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 100 000 personekvivalenter.
- mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 20 000 personekvivalenter men
högst 100 000 personekvivalenter.
- mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 2 000 personekvivalenter men högst
20 000 personekvivalenter.
Avloppsreningsanläggning med en anslutning av
2 000 personer eller fler.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 1 §.
- Anslutning av fler än 100 000.
- Anslutning av fler än 20 000 personer men
högst 100 000 personer.
- Anslutning av fler än 2 000 personer men högst
20 000 personer.
Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten från en eller flera sådana anläggningar som avses i 1 kap. 2 § industriutsläppsförordningen (2013:250).
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 1 §.
Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 200 men högst 2 000 personekvivalenter.
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90.16-1

8

90.16-2

7

-

90.2001

6

U

-

90.2002

5

U

90.2003

1

U

29 kap 2 §

29 kap 3 §

29 kap 4 §

29 kap 6 §

-mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 500 personekvivalenter men högst
2000 personekvivalenter.
- mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 200 personekvivalenter men högst
500 personekvivalenter.
Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 100 men högst 200 personekvivalenter.
Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 25 men högst 100 personekvivalenter.
Avloppsledningsnät, inklusive pumpstationer
mm
AVFALL
Med avfall, återvinna avfall, förbereda avfall för
återanvändning, materialåtervinna avfall, bortskaffa avfall, samla in avfall och uttjänt bil avses
i detta kapitel detsamma som i 15 kap. miljöbalken.
Med farligt avfall och deponering avses i detta
kapitel detsamma som i avfallsförordningen
(2011:927).
Med inert avfall avses i detta kapitel detsamma
som i 3 a § förordningen (2001:512) om deponering av avfall.
Med förbränningsanläggning och samförbränningsanläggning avses i detta kapitel detsamma
som i förordningen (2013:253) om förbränning
av avfall.
Förbränning

29 kap 1 §

29 kap 5 §

Beskrivning

90.180-i

A

90.180-i1

31

90.180-i2

28

90.180-i3

20

90.181-i

A

90.181-i1

31

90.181-i2

28

90.181-i3

20

29 kap 7 §

90.190

10

B

29 kap 8 §

90.191

10

B

Samförbränningsanläggning där farligt avfall
förbränns, om den tillförda mängden farligt avfall är mer än 10 ton per dygn eller mer än 2 500
ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än
25 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än
10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än
2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
Avfallsförbränningsanläggning där farligt avfall
förbränns, om den tillförda mängden farligt avfall är mer än 10 ton per dygn eller mer än 2 500
ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än
25 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än
10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än
2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
Samförbränningsanläggning där farligt avfall
förbränns, om den tillförda mängden avfall är
högst 10 ton per dygn men högst 2 500 ton per
kalenderår.
Avfallsförbränningsanläggning där farligt avfall
förbränns, om den tillförda mängden avfall är
högst 10 ton per dygn eller högst 2 500 ton per
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Beskrivning
kalenderår.

29 kap 9 §

90.200-i

26

A

29 kap 10 §

90.201-i

26

A

29 kap 11 §

90.210-i

20

B

29 kap 12 §

90.211-i

20

B

29 kap 13 §

90.212-i

13

B

29 kap 14 §

90.213-i

13

B

29 kap 15 §

90.220

29 kap 16 §

B

90.220-1

10

90.220-2

8

90.220-3

7

90.221

Samförbränningsanläggning där icke-farligt
avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall
är mer än 100 000 ton per kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.
Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt
avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall
är mer än 100 000 ton per kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.
Samförbränningsanläggning där icke-farligt
avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall
är
1. mer än 3 ton per timme, eller
2. mer än 18 000 ton men högst 100 000 ton per
kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.
Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt
avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall
är
1. mer än 3 ton per timme, eller
2. mer än 18 000 ton men högst 100 000 ton per
kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.
Samförbränningsanläggning där animaliskt avfall
förbränns om den tillförda mängden avfall är
1. mer än 10 ton per dygn, eller
2. mer än 2 500 ton men högst 18 000 ton per
kalenderår.
Avfallsförbränningsanläggning där animaliskt
avfall förbränns om den tillförda mängden avfall
är
1. mer än 10 ton per dygn, eller
2. mer än 2 500 ton men högst 18 000 ton per
kalenderår.
Samförbränningsanläggning där icke-farligt
avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall
är
1. högst 3 ton per timme, eller
2. mer än 50 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.
- Den tillförda mängden avfall är större än
10 000 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än 1000
ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än 50 ton
men högst 1 000 ton per kalenderår.

B

Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt
avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall
är
1. högst 3 ton per timme, eller

247

Uppdaterad 2017-05-19

Lagrum VK/
i MPF
KK

AK PN

Beskrivning
2. mer än 50 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.
- Den tillförda mängden avfall är större än
10 000 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än 1000
ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än 50 ton
men högst 1 000 ton per kalenderår.

90.221-1

10

90.221-2

8

90.221-3

7

29 kap 17 §

90.230

3

C

-

90.23001

2

U

29 kap 18 §

90.271

B

90.271-1

10

90.271-2

7

29 kap 19 §

90.281

3

C

-

90.28001

1

U

29 kap 20 §

90.290-i

26

A

Samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns yrkesmässigt, om den tillförda mängden är högst 50
ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte anläggning som
endast förbränner rent träavfall eller avfall som
anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253)
om förbränning av avfall
Samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns om den
tillförda mängden är högst 50 ton per kalenderår.
Punken gäller inte anläggning som endast förbränner rent träavfall eller avfall som anges i 17
§ 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall
Deponering
Uppläggning av muddermassa
1. på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken inte
endast är ringa, eller
2. i större mängd än 1 000 ton.
- Där föroreningsrisken inte endast är ringa, eller
i större mängd än 2 500 ton.
- Där föroreningsrisken inte endast är ringa, eller
i större mängd är 1 000 ton men högst 2 500 ton.
Deponering av icke-farliga muddermassor på
land längs små sund, kanaler eller vattenvägar
som massorna har muddrats från, om
1. mängden massor är högst 1 000 ton, eller
2. föroreningsrisken endast är ringa.
Uppläggning av snö från gaturenhållning.
Deponering av icke-farligt avfall som inte är
inert, om den tillförda mängden avfall är mer än
100 000 ton per kalenderår.
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90.300-i

B

90.300-i1

15

90.300-i2

10

90.300-i3

8

90.310

B

90.310-1

12

90.310-2

9

90.310-3

7

90.320-i

A

90.320-i1

32

90.320-i2

29

90.320-i3

26

29 kap 24 §

90.330-i

18

29 kap 25 §

90.340

29 kap 26 §

29 kap 27 §

B

B

90.340-1

12

90.340-2

7

90.341

3

C

90.34101

1

U

90.381

6

B

Beskrivning
Deponering av icke-farligt avfall som inte är
inert, om
1. den tillförda mängden är mer än 2 500 ton
men högst 100 000 ton avfall per kalenderår,
eller
2. mängden avfall som deponeras är mer än 25
000 ton.
Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är
tillståndspliktig enligt 20 §.
- Den tillförda mängden avfall är mer än
20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än
10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500
ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
Deponering av icke-farligt avfall.
Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 18, 19,
20 eller 21 §.
- Den tillförda mängden avfall är mer än
10 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500
ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är högst 2 500 ton
per kalenderår.
Deponering av farligt avfall, om deponin tillförs
mer än 10 000 ton farligt avfall per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än
100 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än
25 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än
10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår
Deponering av farligt avfall, om
1. den tillförda mängden farligt avfall är mer än 2
500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår,
eller
2. mängden farligt avfall som deponeras är mer
än 25 000 ton.
Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är
tillståndspliktig enligt 23 §.
Deponering av farligt avfall, om deponeringen
inte är tillståndspliktig enligt 23 eller 24 §.
- Den tillförda mängden avfall är mer än 1 000
ton men högst 2 500 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är högst 1 000 ton
per kalenderår.
Sluttäckt deponi där sluttäckningen har godkänts
enligt 32 § förordningen (2001:512) om deponering av avfall, fram till dess åtgärder inte längre
behöver vidtas enligt 33 § samma förordning.
Sluttäckt deponi som inte omfattas av anmälningsplikt enligt 26 §.
Återvinning eller bortskaffande av avfall som
uppkommit i egen verksamhet
1. Återvinning av farligt avfall som har uppkommit i egen verksamhet, om mängden avfall
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29 kap 28 §

90.383

6

B

29 kap 29 §

90.391

4

C

29 kap 30 §

90.161

7

B

29 kap 31 §

90.171

C

90.171-1

5

90.171-2

4

90.171-3

3

-

90.17001

1

29 kap 32 §

90.241-i

U

B

Beskrivning
är mer än 500 ton men högst 2 500 ton per kalenderår, eller
2. Bortskaffning av farligt avfall som har uppkommit i egen verksamhet, om mängden avfall
är högst 2 500 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om behandling är
anmälningspliktig enligt 38 §.
Behandling av farligt avfall som har uppkommit
i egen verksamhet, om mängden avfall är mer än
2 500 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om behandling är
anmälningspliktig enligt 67 §.
Återvinning av farligt avfall som har uppkommit
i egen verksamhet, om
1. mängden avfall är högst 500 ton per kalenderår, och
2. behandlingen leder till materialåtervinning
Biologisk behandling
Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk behandling om avfallet inte är park- och
trädgårdsavfall och
1. den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton
men högst 18 750 ton per kalenderår, eller
2. om behandlingen enbart sker genom anaerob
biologisk nedbrytning och den tillförda mängden
avfall är mer än 500 ton men högst 25 000 ton
per kalenderår
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen
1. är tillståndspliktig enligt 66 §, eller
2. är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 21
kap. 2 eller 3 §
Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk behandling, om
1. avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och
den tillförda mängden är mer än 10 ton men
högst 500 ton per kalenderår, eller
2. avfallet är park- och trädgårdsavfall och den
tillförda mängden är mer än 50 ton men högst
18 750 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 21
kap. 2 eller 3 §
- Den tillförda mängden annat avfall än park- och
trädgårdsavfall är mer än 100 ton men högst 500
ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden annat avfall än park- och
trädgårdsavfall är mer än 10 ton men högst 100
ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är mer än 50 ton men högst 18 750 ton per
kalenderår.
Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk behandling, om
1. avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och
den tillförda mängden är högst 10 ton per kalenderår, eller
2. avfallet är park- och trädgårdsavfall och den
tillförda mängden är högst 50 ton per kalenderår.
Animaliskt avfall
Behandling av animaliskt avfall på annat sätt än
genom biologisk behandling eller förbränning,
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Beskrivning
om den tillförda mängden avfall är mer än 10 ton
per dygn eller mer än 2 500 ton per kalenderår.

90.241-i1

16

- behandla mer än 10 000 ton animaliskt avfall.

90.241-i2

10

29 kap 33 §

90.251

10

- behandla mer än 2 500 ton men högst
10 000 ton animaliskt avfall.
Yrkesmässig behandling av animaliskt avfall på
annat sätt än genom biologisk behandling eller
förbränning, om den tillförda mängden avfall är
högst 10 ton per dygn eller högst 2 500 ton per
kalenderår.
Återvinning för anläggningsändamål

29 kap 34 §

90.131

C

B

Återvinning av icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark,
vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken inte endast är ringa.
- Mer än 10 000 ton totalt upplagda massor på en
och samma sammanhängande plats.
- Mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton totalt
upplagda massor på en och samma sammanhängande plats.
- Mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton totalt
upplagda massor på en och samma sammanhängande plats.
- Mer än 50 ton men högst 1 000 ton totalt upplagda massor på en och samma sammanhängande
plats.
- Högst 50 ton totalt upplagda massor på en och
samma sammanhängande plats.
Återvinning av icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark,
vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken är ringa.

90.131-1

11

90.131-2

10

90.131-3

9

90.131-4

8

90.131-5

7

29 kap 35 §

90.141

1

C

29 kap 36 §

90.361

8

B

29 kap 37 §

90.370

1

C

29 kap 38 §

90.382

1

C

Konvertera smittförande avfall på ett sjukhus

29 kap 39 §

90.375

7

C

Avvattning
Avvattning av icke-farligt avfall, om mängden
avfall som behandlas är högst 2 000 ton

29 kap 40 §

90.100

Uppgrävda massor
Behandling av farligt avfall som utgörs av uppgrävda massor, om mängden avfall är högst
2 500 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 25 eller
37 §.
Behandling av avfall som utgörs av uppgrävda
förorenade massor från den plats där behandlingen sker, om behandlingen pågår under högst en
tolvmånadersperiod och inte är tillståndspliktig
enligt 21, 22, 23, 24 eller 25 §.
Konvertering av smittförande avfall

B

Mekanisk bearbetning och sortering
Återvinning av mer än 10 000 ton icke-farligt
avfall per kalenderår genom mekanisk bearbetning.
Tillståndsplikten gäller inte
1. för att genom krossning, siktning eller motsvarande mekanisk bearbetning återvinna avfall för
byggnads- eller anläggningsändamål, eller
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Beskrivning
2. om återvinningen är tillståndspliktig enligt 65
§.

29 kap 41 §

29 kap 42 §

90.100-1

20

90.100-2

12

90.110

C

90.110-1

8

90.110-2

7

90.110-3

1

90.70

B

90.70-1

11

90.70-2

10

29 kap 43 §

90.80

6

C

-

90.8001

1

U

29 kap 44 §

90.90

6

C

29 kap 45 §

90.119

29 kap 46 §

B

90.119-1

14

90.119-2

8

90.120

6

C

- Den hanterade avfallsmängden är större än
50 000 ton per kalenderår.
- Den hanterade avfallsmängden är större än
10 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår.
1. Yrkesmässigt återvinna icke-farligt avfall
genom mekanisk bearbetning, om den tillförda
mängden avfall är högst 10 000 ton per kalenderår, eller
2. genom krossning, siktning eller motsvarande
mekanisk bearbetning återvinna avfall för byggnads- eller anläggningsändamål.
- Den hanterade avfallsmängden är större än
5 000 ton men högst 10 000 ton avfall per kalenderår.
- Den hanterade avfallsmängden är högst 5 000
ton avfall per kalenderår.
- Tillfällig krossning/återvinning för byggnadseller anläggningsandamål
Sortering av icke-farligt avfall, om mängden
avfall är mer än 10 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte för att sortera avfall
för byggnads- eller anläggningsändamål.
- Den hanterade avfallsmängden är mer än
75 000 ton per kalenderår.
- Den hanterade avfallsmängden är mer än
10 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår
Sortering av icke-farligt avfall, om mängden
avfall är
1. mer än 1 000 ton per kalenderår och avfallet
ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller
2. mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per
kalenderår i andra fall.
Sortering av icke-farligt avfall, om mängden
avfall är högst 1 000 ton per kalenderår.
Elavfall
Yrkesmässigt sortera, demontera eller på annat
sätt behandla avfall som utgörs av elektriska eller
elektroniska produkter innan ytterligare behandling.
Anmälningsplikten gäller inte behandling av
komponenter eller utrustning som innehåller
isolerolja.
Uttjänta fordon
Tömma, demontera eller på annat sätt yrkesmässigt återvinna sådana uttjänta motordrivna fordon
som inte omfattas av bilskrotningsförordningen
(2007:186).
Tillståndsplikten gäller inte om återvinningen är
anmälningspliktig enligt 46 § 2.
- Den hanterade avfallsmängden är större än
10 000 ton per kalenderår.
- Den hanterade avfallsmängden är högst 10 000
ton per kalenderår.
Tömma, demontera eller på annat sätt yrkesmässigt återvinna
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Beskrivning
1. uttjänta bilar som omfattas av bilskrotningsförordningen (2007:186), eller
2. andra uttjänta motordrivna fordon vars totalvikt inte överstiger 3 500 kilogram, om fordonen
återvinns av en bilskrotare som är auktoriserad
enligt bilskrotningsförordningen.
Förberedelse för återanvändning

29 kap 47 §

90.29

29 kap 48 §

90.30

1

C
B

Förbereda avfall för återanvändning
Lagring som en del av att samla in avfall
Lagring av icke-farligt avfall som en del av att
samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är
1. mer än 30 000 ton och avfallet ska användas
för byggnads- eller anläggningsändamål, eller
2. mer än 10 000 ton annat icke-farligt avfall i
andra fall.

90.30-1

11

-1. mer än 300 000 ton och avfallet ska användas
för byggnads- eller anläggningsändamål, eller
2. mer än 100 000 ton i andra fall.

90.30-2

9

-1. mer än 150 000 ton men högst 300 000 ton
och avfallet ska användas för byggnads- eller
anläggningsändamål, eller
2. mer än 50 000 ton men högst 100 000 ton i
andra fall.

90.30-3

8

-1. mer än 30 000 ton men högst 150 000 ton och
avfallet ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller
2. mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton i
andra fall.

29 kap 49 §

90.40

6

C

-

90.4001

2

U

90.4002

2

U

29 kap 50 §

90.50

B

Lagring av icke-farligt avfall som en del av att
samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är
1. mer än 10 ton men högst 30 000 ton och avfallet ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller
2. mer än 10 ton men högst 10 000 ton annat
icke-farligt avfall i andra fall.
Lagring av icke-farligt avfall som en del av att
samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är högst 10 ton.
Återvinningsplatser för producentavfall (förpackningar) avsedda för allmänheten
Lagring av farligt avfall som en del av att samla
in det, om mängden avfall vid något tillfälle är
1. mer än 5 ton och utgörs av olja,
2. mer än 30 ton och utgörs av blybatterier,
3. mer än 50 ton och utgörs av elektriska eller
elektroniska produkter,
4. mer än 30 ton och utgörs av impregnerat trä,
5. mer än 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, eller
6. mer än 1 ton i andra fall.

90.50-1

12

- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle är
mer än 50 ton

90.50-2

11

- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle
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Beskrivning
uppgår till
6. mer än 10 ton men högst 50 ton annat farligt
avfall.

90.50-3

9

- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle
uppgår till
1. mer än 25 ton men högst 50 ton olja, eller
6. mer än 5 ton men högst 10 ton annat farligt
avfall.

90.50-4

8

- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle
uppgår till
1. mer än 15 ton men högst 25 ton olja, eller
6. mer än 2,5 ton men högst 5 ton annat farligt
avfall.

90.50-5

6

- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle
uppgår till
1. mer än 5 ton men högst 15 ton olja,
2. mer än 30 ton men högst 50 ton blybatterier,
4. mer än 30 ton men högst 50 ton impregnerat
trä, eller
6. mer än 1 ton men högst 2,5 ton annat farligt
avfall.

90.60

3

C

Lagring av farligt avfall som en del av att samla
in det, om mängden avfall vid något tillfälle är
1. mer än 200 kilogram men högst 5 ton och
utgörs av olja,
2. mer än 1 500 kilogram men högst 30 ton och
utgörs av blybatterier,
3. mer än 1 ton men högst 50 ton och utgörs av
elektriska eller elektroniska produkter,
4. mer än 200 kilogram men högst 30 ton och
utgörs av impregnerat trä,
5. högst 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, eller
6. mer än 200 kilogram men högst 1 ton i andra
fall.

90.6001

1

U

Lagring av farligt avfall som en del av att samla
in det, om mängden avfall vid något tillfälle är
1. högst 200 kilogram och utgörs av olja,
2. högst 1 500 kilogram och utgörs av blybatterier,
3. högst 1 ton och utgörs av elektriska eller
elektroniska produkter,
4. högst 200 kilogram och utgörs av impregnerat
trä,
5. högst 200 kilogram i andra fall.
Långtidslagring, djupt bergförvar och underjordsförvar

29 kap 52 §

90.454-i

26

A

29 kap 53 §

90.455

26

A

Underjordsförvara mer än 50 ton farligt avfall.
Permanent lagring av kvicksilveravfall med
minst 0,1 viktprocent kvicksilver i djupt bergförvar.
Tillståndsplikten gäller inte om lagringen är
tillståndspliktig enligt 52 §.

29 kap 54 §

90.457

17

A

Underjordsförvara högst 50 ton farligt avfall.

29 kap 55 §

90.458

20

B

Underjordsförvara icke-farligt avfall
Lagring i avvaktan på återvinning eller bortskaffande

29 kap 51 §
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29 kap 56 §

90.408-i

12

B

29 kap 57 §

90.451

30

A

29 kap 58 §

90.460

24

A

29 kap 59 §

90.470

24

A

29 kap 60 §

90.480

32

A

29 kap 61 §

90.485

27

B

29 kap 62 §

90.500-i

27

B

29 kap 63 §

90.510

27

B

29 kap 64 §

90.520

6

C

29 kap 65 §

90.406-i

14

B

29 kap 66 §

90.405-i

12

B

Beskrivning
Lagring av farligt avfall i avvaktan på sådan
behandling som kräver tillstånd enligt 5, 6, 7, 8
eller 67 §, om mängden avfall vid något tillfälle
är mer än 50 ton.
Fartygsåtervinning
Återvinning av avfall genom sådant yrkesmässigt
omhändertagande av fartyg som omfattas av
Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
nr 1257/2013 av den 20 november 2013 om
återvinning av fartyg och om ändring av förordning (EG) nr 1013/2006 och direktiv
2009/16/EG, i den ursprungliga lydelsen.
Radioaktivt avfall
Behandling av högaktivt radioaktivt avfall, slutförvara radioaktivt avfall eller lagra radioaktivt
avfall.
Bearbeta, lagra, slutförvara eller på annat sätt
hantera använt kärnbränsle, kärnavfall eller annat
radioaktivt avfall enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet eller strålskyddslagen
(1988:220), om hanteringen inte är tillståndspliktig enligt 58 §.
Lagring och avskiljning av koldioxid
Anläggning för geologisk lagring av koldioxid,
om mängden koldioxid som är planerad att lagras
är mer än 100 000 ton
Anläggning för geologisk lagring av koldioxid,
om mängden koldioxid som är planerad att lagras
är högst 100 000 ton
Avskiljning av koldioxidströmmar för geologisk
lagring av koldioxid från industriutsläppsverksamheter som beskrivs i 1 kap 2 § industriutsläppsförordningen (2013:250)
Avskiljning av koldioxidströmmar för geologisk
lagring av koldioxid från anläggningar som inte
är tillståndspliktiga enligt 62 §
Borrning i syfte att bedöma om en plats är lämplig för geologisk lagring av koldioxid
Andra verksamheter med återvinning eller
bortskaffande
Återvinna eller både återvinna och bortskaffa
icke-farligt avfall, om den tillförda mängden
avfall är mer än 75 ton per dygn eller mer än 18
750 ton per kalenderår och verksamheten avser
1. biologisk behandling,
2. behandling innan förbränning eller samförbränning
3. behandling i anläggning för fragmentering av
metallavfall, eller
4. behandling av slagg eller aska.
Om behandlingen enbart avser anaerob biologisk
nedbrytning gäller tillståndsplikten endast om
den tillförda mängden avfall är mer än 100 ton
per dygn eller mer än 25 000 ton per kalenderår.
Bortskaffa icke-farligt avfall, om den tillförda
mängden avfall är mer än 50 ton per dygn eller
mer än 12 500 ton per kalenderår och verksamheten avser
1. biologisk behandling,
2. fysikalisk-kemisk behandling,
3. behandling innan förbränning eller samför-
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29 kap 67 §
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90.435-i

A

90.435-i1

32

90.435-i2

28

90.435-i3

17

29 kap 68 §

90.410

24

29 kap 69 §

90.420

29 kap 70 §

A

B

90.420-1

20

90.420-2

14

90.420-3

10

90.420-4

8

90.420-5

7

90.430

3

C

Beskrivning
bränning
4. behandling i anläggning för fragmentering av
metallavfall, eller
5. behandling av slagg eller aska.
Återvinna eller bortskaffa farligt avfall, om den
tillförda mängden avfall är mer än 10 ton per
dygn eller mer än 2 500 ton per kalenderår och
verksamheten avser
1. biologisk behandling,
2. fysikalisk-kemisk behandling,
3. materialåtervinning av lösningsmedel
4. materialåtervinning av oorganiskt material,
utom metaller och metallföreningar,
5. regenerering av syror eller baser,
6. återvinning av komponenter som används till
att minska föroreningar,
7. återvinning av katalysatorer
8. omraffinering eller annan behandling för återanvändning av olja,
9. invallning,
10. sammansmältning eller blandning innan
behandling i en samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning eller innan avfallet behandlas enligt någon av de andra punkterna i
denna paragraf, eller
11. omförpackning innan behandling i en samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning eller innan behandling av avfall enligt någon av de andra punkterna i denna paragraf.
- Den tillförda mängden avfall är mer än 25 000
ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än 10 000
ton men högst 25 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500
ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
Behandling av icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 100 000 ton per
kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är
tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse
i detta kapitel.
Behandling av icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton men
högst 100 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är
tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse
i detta kapitel.
- Den tillförda mängden avfall är mer än
20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än
10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än
2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än 1 000
ton men högst 2 500 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton
men högst 1 000 ton per kalenderår.
Yrkesmässig behandling av icke-farligt avfall,
om den tillförda mängden avfall är högst 500 ton
per kalenderår.
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29 kap 71 §

29 kap 72 §
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90.440

A

Beskrivning
Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen
är anmälnings- eller tillståndspliktig enligt någon
annan bestämmelse i detta kapitel.
Behandling av farligt avfall, om den tillförda
mängden avfall är mer än 2 500 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är
tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse
i detta kapitel.

90.440-1

32

- den tillförda mängden avfall är mer än 25 000
ton per kalenderår.

90.440-2

28

- den tillförda mängden avfall är mer än 10 000
ton men högst 25 000 ton per kalenderår.

90.440-3

17

- den tillförda mängden avfall är mer än 2 500
ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
Yrkesmässig behandling av farligt avfall, om den
tillförda mängden avfall är högst 2 500 ton per
kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är
tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse
i detta kapitel.

90.450

B

90.450-1

15

- den tillförda mängden avfall är mer än 1 000
ton men högst 2 500 ton per kalenderår

90.450-2

12

- den tillförda mängden avfall är mer än 50 ton
men högst 1 000 ton per kalenderår

90.450-3

8

30 kap 1 §

92.10

7

30 kap 2 §

92.20

- den tillförda mängden avfall är högst 50 ton per
kalenderår
SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH
SPORTANLÄGGNINGAR
Skjutfält för skjutning med grovkalibriga vapen
(kaliber större än 20 millimeter) eller för sprängningar av ammunition, minor eller andra sprängladdningar.
Skjutbana som är stadigvarande inrättad för
skjutning utomhus med skarp ammunition till
finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20 millimeter) för mer än 5 000 skott per kalenderår.

B

C

- Mer än 100 000 skott per kalenderår.
- Mer än 20 000 skott men högst 100 000 skott
per kalenderår.
- Mer än 5 000 skott men högst 20 000 skott per
kalenderår.
Skjutbana som är stadigvarande inrättad för
skjutning utomhus med skarp ammunition till
finkalibriga vapen (kaliber högst 20 millimeter)
för högst 5 000 skott per kalenderår.
Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för
motorfordon.

92.20-1
92.20-2

5
4

92.20-3

2

-

92.2001

1

U

30 kap 3§

92.30

4

C

-

92.10001

6

U

Golfbana med sammanlagt mer än 18 hål.

-

92.10002

4

U

Golfbana med sammanlagt högst 18 hål.

-

92.10003

2

U

Golfbana med sammanlagt högst 9 hål.

31 kap 1 §

93.10

5

C

TEXTILTVÄTTERIER
Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn.
Anmälningsplikten gäller inte om
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-

93.1001

4

U

-

93.1002

1

U

32 kap 1 §

93.20

7

B

-

100.1001

6

U

-

100.1002

3

U

-

101.1001

6

U

-

101.1002

3

U

-

101.1003

1

U

-

101.1004

7

U

-

101.1005

3

U

-

101.1006

1

U

Beskrivning
1. utsläpp av vatten från verksamheten leds till
ett avloppsreningsverk som
är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 eller 2 §, eller
2. verksamheten är anmälningspliktig enligt
19 kap. 4 §.
Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn
om utsläpp av vatten från verksamheten leds till
ett avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt
enligt 90.10.
Tvätteri för högst 2 ton tvättgods per dygn.
BEGRAVNINGSVERKSAMHET
Krematorium.
ÖVRIGA MILJÖFARLIGA VERKSAMHETER
Lackering m.m.
Förbrukning av mer än 20 ton färg eller lack eller
mer än 10 ton pulver per kalenderår.
Förbrukning av minst 4 men högst 20 ton färg
eller lack eller minst 2 men högst 10 ton pulver
per kalenderår.
Hantering av brom- eller fluorkarboner
Omtappning av mer än 1 ton fullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år.
Omtappning av mer än 100 kg men högst 1 ton
fullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år.
Omtappning av högst 100 kg fullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år.
Omtappning av mer än 10 ton ofullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år.
Omtappning av mer än 1 ton men högst 10 ton
ofullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år.
Omtappning av högst 1 ton ofullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år.
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 4
Utbildningsverksamhet och liknande
Gymnasieskola eller gymnasiesärskola med mer
än 50 elever.
Gymnasieskola eller gymnasiesärskola med
högst 50 elever.

-

200.10-2

5

C

-

200.10-3

4

C

-

200.10-4

4

C

-

200.10-5

4

C

Internationell skola.
Grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola.

-

200.10-6

4

C

Förskola.

-

200.10-7

1

C

Förskoleklass, öppen förskola.

-

200.10-8

1

U

Familjedaghem.

-

200.20-1

1

U

Samlingslokaler och liknande
Samlingslokaler, folkhögskola utan boende,
universitet och högskolor.

-

200.20-2

1

C

Fritidshem och öppen fritidsverksamhet.

-

200.20-3

1

U

Fritidsgård och liknande.
Skönhetsvård och liknande

4

Vid riktigt små verksamheter (ensamföretagare) kan det vara rimligt att i första hand använda sig av timavgifter istället för fasta årliga avgifter.
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Beskrivning

-

200.30-1

2

U

Solarium.

-

200.30-2

1

U

Skönhetsvård, hudvård, manikyr, pedikyr.

-

200.30-3

1

U

Frisersalong.

-

200.40-1

4

U

Vård och hälsa
Lokaler för vård 5 eller annat omhändertagande
>5 boende.

-

200.40-2

1

C

-

200.40-3

3

C

-

200.40-4

1

U

-

200.40-5

1

U

-

200.50-1

4

U

-

200.50-2

3

C

Idrottsanläggning, gym eller motsvarande.
Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller
som annars används av många människor.

-

200.50-3

3

U

Strandbad.

-

200.60-1

1

U

-

200.60-2

1

U

-

200.60-3

1

U

-

200.60-4

1

U

-

200.60-5

4

U

-

200.60-6

3

U

Camping/stuganläggning.

-

200.60-7

1

U

Bed & breakfast.

-

200.60-8

3

U

Övrigt tillfälligt boende.

-

200.70-1

1

U

Fotvård.
Tatuering, akupunktur eller piercing som egen
verksamhet.
Kiropraktor, naprapat, sjukgymnastik och liknande.
Övriga alternativa behandlingar.
Idrott och liknande

Boende
Bostäder med mer än 500 lägenheter inom
samma bostadsområde.
Bostäder mer än 200 lägenheter men högst 500
lägenheter inom samma bostadsområde.
Bostäder mer än 25 lägenheter men högst 200
lägenheter inom samma bostadsområde.
Bostäder med högst 25 lägenheter inom samma
bostadsområde.
Hotell, kursgård med övernattningsmöjlighet,
folkhögskola med boende, vandrarhem, kriminalvård.

Förvaring av djur

5

Lokaler för förvaring av djur.

Såväl kommunen som Socialstyrelsen har tillsyn över vårdlokaler, vilket betyder att en gränsdragning behöver göras. Vi bedömer att miljönämnden (motsvarande) har tillsyn över boende och allmänna utrymmen i hygieniskt avseende [se krav på bostäder enligt 33 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd], avfallshantering, kemikalieanvändning, sällskapsdjur, o.s.v. under det att socialstyrelsen har tillsyn över vården och de utrymmen där vård förekommer.
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Styrdokument- Författningssamling
Datum

2016-12-07

Taxebilaga 3
Riskbedömning (inplacering i riskkolumn och årlig
tillsynstid)
Årlig tillsynstid
Verksamheten inplaceras först i en avgiftsklass enligt taxebilaga 2 och 3.
Verksamheten inplaceras därefter i en riskkolumn med tillämpning av en
riskbedömning enligt denna taxebilaga. Den årliga tillsynstiden för varje
avgiftsklass och riskkolumn framgår av riskbedömningstabellen. En
erfarenhetsbedömning sker fortlöpande i samband med den ordinarie tillsynen
för att fastställa ev. tillkommande tillsynsavgifter eller förflyttningar i
riskkolumnerna.
Riskbedömning
Verksamheten placeras inledningsvis i riskkolumn 0 i sin avgiftsklass, varefter
riskbedömningens påverkan beräknas. Varje fråga i riskbedömningen genererar
ett antal riskpoäng. Det finns 6 riskkolumner, men den maximala
riskpoängsumma som en verksamhet erhåller kan bli högre. Om en verksamhet
skulle få fler än 6 riskpoäng, placeras den i kolumn 6. Summan av riskpoängen
ligger till grund för inplacering i rätt riskkolumn inom den aktuella
avgiftsklassen enligt riskbedömningstabellen. Verksamheten placeras in i rätt
kolumn genom att det antal riskpoäng som verksamheten erhåller i
riskbedömningen motsvarar antalet kolumnsteg åt höger i tabellen med
utgångspunkt från kolumn 0.
För ett företag som omfattas av två eller flera miljöfarliga verksamheter
(klassningskoder) tas full avgift ut för huvudverksamheten. För övriga
verksamheter reduceras avgiften med den procentsats som anges i kommunens
taxa. För hälsoskyddsverksamheter sker reducering på så sätt att det bara är
huvudverksamheten som riskbedöms, men den tillförs extra riskpoäng för ev.
övriga verksamheter som förekommer inom företaget.
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2016-12-07

Avgiftsklass
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
3

T= Timavgift

0
T
2
4
6
8
9
12
16
20
24
28
32
36
40
44
48
52
56
60
64
68
72
76
80
88
96
104
112
128
144
160
180
200

1
T
3
5
7
9
10
14
18
23
27
32
36
41
45
50
54
59
63
68
72
77
81
86
90
99
108
117
126
144
162
180
203
225

Riskkolumner 3
2
3
4
2
3
4
4
5
6
6
7
8
8
9
10
10 11 12
12 13 14
15 16 17
20 21 23
25 26 29
30 32 35
35 37 40
40 42 46
45 47 52
50 53 58
55 58 63
60 63 69
65 69 75
70 74 81
75 79 86
80 84 92
85 90 98
90 95 104
95 100 109
100 106 115
110 116 127
120 127 138
130 137 150
140 148 161
160 169 184
180 190 207
200 211 230
225 237 259
250 264 288

5
5
7
9
11
13
16
20
26
33
39
46
52
59
65
72
78
85
91
98
104
111
117
124
130
143
156
169
182
208
234
260
293
325

6
6
8
10
12
15
18
25
30
40
45
55
60
70
75
85
90
100
105
115
120
130
135
145
150
165
180
195
210
240
270
300
340
375
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Riskbedömning
Faktorer, bedömningsgrunder och riskpoäng som används:
Faktor och bedömningsgrund
1.Markförhållanden, lokalisering m.m.
a) Historisk förorening i mark eller byggnad
b) Närhet till bostäder, skola, förskola, sjukhus,
vårdlokaler eller inom vattenskyddsområde
c) Påverkar miljökvalitetsnorm
2.Kemiska produkter
Särskilt farliga kemikalier, utfasningsämnen eller
prioriterade riskminskningsämnen
3.Tillägg av riskpoäng
a) Verksamheten berörs av specialbestämmelser
b) Särskilt transportintensiv verksamhet
c) Ytterligare delar i en hälsoskyddsverksamhet som
medför ökade risker eller ökat tillsynsbehov

Riskpoän
g
1
1
1
1

1
1
1-6

Ytterligare delar i en hälsoskyddsverksamhet som medför ökade risker
eller ökat tillsynsbehov utöver övriga bedömningsfaktorer
Verksamhetsdel eller
Kriterier
liknande
Alla typer av verksamheter Användning av produkter och
ämnen som innehåller
kemikalier vilka kan tas upp
genom inandning eller hudkontakt och då är skadliga för
människors hälsa
Alla typer av verksamheter Babysim
Alla typer av verksamheter Bad med högtempererad
bassäng
Alla typer av verksamheter Bad med manuell rengöring 4
Alla typer av verksamheter Bad med äventyrskaraktär
Alla typer av verksamheter Bassäng, bubbelpool, floating,
spa o. dyl.
4

Riskpo
äng
1

1
1
1
1
1

I vissa anläggningar används badanordningar som rengörs manuellt, t.ex. bubbelpooler, badtunnor m.fl. Här ställs krav
på särskild kontroll mellan bytena av de badande.
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Alla typer av verksamheter Diatermi
Alla typer av verksamheter Enskilt vatten 5
Alla typer av verksamheter Förskola/fritids som extra
verksamhet i annan lokal eller
verksamhet enligt 38 § FMVH
Alla typer av verksamheter Försäljning av hygieniska och
kosmetiska produkter
Alla typer av verksamheter Gym som extra verksamhet
Alla typer av verksamheter Hög musik
Alla typer av verksamheter Nagelvård, nagelskulpturering
och liknande
Alla typer av verksamheter Piercing
Alla typer av verksamheter Silikoninjicering
Alla typer av verksamheter Solarium som extra
verksamhet
Alla typer av verksamheter Uteservering 6
Alla typer av verksamheter Verksamhet som bedrivs i
bostad eller utnyttjar vatten,
WC o.s.v. i bostad
Alla typer av verksamheter Yrkesmässig hygienisk
verksamhet som extra
verksamhet under samma
organisationsnummer
Alla typer av verksamheter Återanvändning av stickande
och skärande verktyg 7
Camping, stugbyar,
Användning av torrtoalett
strandbad o. dyl., i
förekommande fall även
andra typer av
verksamheter
Camping, stugbyar samt
> 25 campingenheter eller
annan form av boende i
stugor/lägenheter
grupp (t.ex. logi för
bärplockare o. dyl.)
Förskola/fritids
> 5 avdelningar
Idrottsanläggning
> 3 salar
Samlingslokaler
5

> 200 personer

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1 per
del

1
1

1

1
1
1

Endast om livsmedelslagstiftningen inte är tillämplig.
Används i de fall där uteserveringen direkt kan knytas till annan hälsoskyddsverksamhet – hotell, musiktillställning
m.m. – och då utgör risk för störningar för närboende genom buller, röklukt m.m.
7
Gäller inte fotvård då detta redan återfinns i klassningskodens grundbedömning.
6
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Skolor och
undervisningslokaler
Skolor och
undervisningslokaler
Skolor och
undervisningslokaler
Skolor och
undervisningslokaler
Skolor och
undervisningslokaler,
förskolor samt
vård/boende i omsorg
Skolor och
undervisningslokaler
Skolor och
undervisningslokaler
Solarium
Solarium
Strandbad
Strandbad
Strandbad
Tillfälligt boende
Bed and breakfast
Vård/boende i omsorg
Vård/boende i omsorg
Yrkesmässig hygienisk
verksamhet

8

> 400 elever

1

Gymnastiksal

1

Kemi- eller fysiksal

1

Kvällsuthyrning

1

Nära bulleralstrande
kommunikationsanläggning,
industri eller liknande

1

Salar för yrkesinriktad
utbildning8
Slöjdsal

1

> 5 bäddar
Obemannat
EU-bad
Närhet till dagvattenutsläpp
Närhet till utsläpp av avloppsvatten
> 50 bäddar
> 10 bäddar
Blöjbyten
> 5 avdelningar
> 4 utövare av hygienisk
verksamhet under samma
organisationsnummer
_____________________

1
1
1
1
1

Poäng ges för varje typ av yrkesmässig verksamhet, t.ex. snickeri, metallbearbetning o.s.v.

1

1
1
1
1
1
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Protokollsutdrag
KOMMUNSTYRELSEN

1 (1)

2017-10-25

§ 192

Höjningar av hyror och avgifter i kommunens lokaler och
fritidsanläggningar (KS/2017:483)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna service- och tekniknämndens förslag
till hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar att gälla från
den 1 januari 2018.
2. Som en konsekvens av detta beslut, uppdrar kommunfullmäktige till
kommunledningsförvaltningen att uppdatera dokumentet ”Hyror och avgifter i
kommunens lokaler och fritidsanläggningar (KFS 4.11) avseende de delar som
berörs av ovanstående beslut.
Sammanfattning av ärendet
I sitt underlag till övergripande plan med budget för 2018, föreslår service- och
tekniknämnden höjningar och hyror och avgifter i kommunens lokaler och
fritidsanläggningar. De föreslagna höjningarna gäller lokala föreningar rörande
förbund och läger. Höjningarna motiveras utifrån den allmänna kostnadsutvecklingen
samt att utvecklingen av Sportcentrum resulterar i ökade driftskostnader.
Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-10-09
 Sammanträdesprotokoll från service- och tekniknämnden, § 44, 2017-08-24
 Hyror och avgifter 2018
_________________
Beslutet skickas till:
Akten
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kommunstyrelsens kansli

TJÄNSTEUTLÅTANDE

1 (2)

Datum

Vår beteckning

2017-10-09

KS/2017:483 - 043

Ert datum

Vår handläggare
Per Johansson

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Höjningar av hyror och avgifter i kommunens lokaler och
fritidsanläggningar
Förvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna service- och
tekniknämndens förslag till hyror och avgifter i kommunens lokaler och
fritidsanläggningar att gälla från den 1 januari 2018.
2. Som en konsekvens av detta beslut, föreslår kommunstyrelsen att
kommunfullmäktige uppdrar till kommunledningsförvaltningen att uppdatera
dokumentet ”Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar
(KFS 4.11) avseende de delar som berörs av ovanstående beslut.
Sammanfattning av ärendet
I sitt underlag till övergripande plan med budget för 2018, föreslår service- och
tekniknämnden höjningar och hyror och avgifter i kommunens lokaler och
fritidsanläggningar. De föreslagna höjningarna gäller lokala föreningar rörande
förbund och läger. Höjningarna motiveras utifrån den allmänna kostnadsutvecklingen
samt att utvecklingen av Sportcentrum resulterar i ökade driftskostnader.
Ärendets handlingar



Sammanträdesprotokoll från service- och tekniknämnden, § 44, 2017-08-24
Hyror och avgifter 2018

Ärendebeskrivning
Service- och tekniknämnden har i sitt underlag för övergripande plan med budget för
2018 inkluderat förslag till höjning av hyror och avgifter i kommunens lokaler och
fritidsanläggningar.
Förvaltningens bedömning
Kommunledningsförvaltningen har granskat service- och tekniknämndens förslag till
hyror och avgifter i kommunens lokaler och anläggningar. Höjningarna avser avgifter
och hyror för lokala föreningar, huvudsakligen rörande förbund och läger.
Till detta tjänsteutlåtande bilägges service- och tekniknämndens förslag med
föreslagna höjningar markerade.

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
Telefon: 0150-570 21
E-post: Per.Johansson@katrineholm.se
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kommunstyrelsens kansli

TJÄNSTEUTLÅTANDE

2 (2)

Datum

Vår beteckning

2017-10-09

KS/2017:483 - 043

I beredningen av ärendet har kommunledningsförvaltningen haft kontakt med serviceoch teknikförvaltningen för att efterhöra motiven för höjningarna. Enligt förvaltningen,
är höjningarna motiverade utifrån en anpassning av den allmänna
kostnadsutvecklingen samt att utvecklingen av Sportcentrum resulterar i ökade
driftskostnader.
De föreslagna avgifts- och hyreshöjningarna har beaktats i service- och
tekniknämndens budgetunderlag för 2018.
Kommunledningsförvaltningen har i beredningen inte funnit något att invända mot
service- och tekniknämndens förslag till höjda hyror och avgifter och föreslår därför
kommunstyrelsen att besluta föreslå kommunfullmäktige att godkänna dem och att de
ska gälla från den 1 januari 2018. Som en konsekvens av beslutet, bör
kommunledningsförvaltningen uppdras att uppdatera aktuellt styrdokument, ”Hyror
och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar” (KFS 4.11) i tillämpbara
delar.
För kommunledningsförvaltningen
Per Johansson
Beslutet skickas till:
Service- och tekniknämnden
Akten

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
Telefon: 0150-570 21
E-post: Per.Johansson@katrineholm.se
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Bilaga till tjänsteutlåtande

Hyror och avgifter 2017/2018 svart text priset kvarstår, röd text nytt förslag

Duveholmshallen- Sporthallar

Lokala föreningar

Ungdom
Avgifter (kr/tim/lokal)
träning
Duveholmshallen A,B,C,DE
60
Träningslokaler
60
Omklädningsrum, utan hall
60
Teorisal
60
Vaktm (utöver ord.) +moms
480/448
Centercourt (A o B Hall): Offert vid förfrågan
Skyddsgolv: Offert vid förfrågan
Scen: Offert vid förfrågan
Läktare: Offert vid förfrågan

Ungdom
tävling/arr
125
125
60
60
480/448

Senior
träning
125
100
60
60
480/448

Senior
Förbund o
tävling/arr
läger
300
330/300
200
220/200
60
65/60
60
65/60
480/448
480/448

Övriga
600/500
330/300
65/60
65/60
480/448

Senior
Förbund o
tävling/arr
läger
300
330/300
125
125
90
90

Övriga
700/600
125
90

Gymnastik- och tennishall
Lokala föreningar
Avgifter (kr/tim)

Gymnastikhallen
Tennisbana inne/ute
Tennisbana inne/ute säsong

Ungdom
träning
60
60
60

Ungdom
tävling/arr
125
125
90

Senior
träning
125
125
90

Simhallen
Lokala föreningar
Ungdom
träning
20
65

Ungdom
tävling/arr
40

Senior
träning
75
125

60
480/448

120
480/448

120
480/448

Avgifter (kr/tim)
Per person
Rabattkort 10 bad
Halvårskort
Årskort
Familjekort 6 månader
Två vuxna med max tre barn
max två extra barn/ungdom
Familjekort 1 år
Två vuxna med max tre barn
max två extra barn/ungdom

Barn 0-7år
15
100
200
300

Ungdom
8-17 år
40
300
500
900

Vuxen
60
450
800
1300

Simskola / kurs á 14 gånger

560

Avgifter (kr/tim)
Per bana
Undervisningsbassäng
Hyra av hela simhallen
Hoppbassäng
Vaktm (utöver ord.) +moms

Senior
Förbund o
tävling/arr
läger
100
120/100

300
480/448

330/300
480/448

Övriga
220/200
440/400
2200/2000
440/400
480/448

Entré simhallen
Vuxen med
max 3 barn Lägerpris
120
40/35

Familj

1800
100

100

200

200

2900

560
BESLUTSUNDERLAG
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Vuxensimskola / kurs á 10 gånger
Övrig kurs/utbildning: Offert vid förfrågan

1000

BESLUTSUNDERLAG
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Sporthallar

Lokala föreningar

(Storlek Handbollsplan)
Avgifter (kr/tim)

Ungdom
träning
60

Gymnastikhallar
Avgifter (kr/tim)

Ungdom
träning
60

Ungdom
träning
60
60

Övriga
300/250

Ungdom
tävling/arr
120

Senior
träning
100

Senior
Förbund o
tävling/arr
läger
180
220/200

Övriga
250/200

Ungdom
tävling/arr

Senior
träning
60
90

Senior
Förbund o
tävling/arr
läger

Ungdom
träning
60
60
60
60
480/448

Ungdom
tävling/arr
125
60
125
125
480/448

Senior
träning
400
60
400
270
480/448

Senior
Förbund o
tävling/arr
läger
Övriga
700
760/700 1300/1150
60
65/60
65/60
700
760/700 1300/1150
400
440/400
700/600
480/448
480/448
480/448

Lokala föreningar
Ungdom
träning
60
60
60
60
60
480/448

Ungdom
tävling/arr
125
125
125
125
480/448

Senior
träning
400
400
270
400
200
480/448

Senior
Förbund o
tävling/arr
läger
Övriga
700
760/700 1300/1150
700
760/700 1050/900
400
440/400
700/600
700
760/700 1300/1150
480/448

480/448

Kansli och förrådshyra
Avgift/år
Kansli
Förråd

m²
660
150

Hyror exkl moms
Avgifter
Båtplats vid öppen brygga
Båtplats vid låst brygga
Vaktm (utöver ord.) +moms
Stadsparken scen
Ljud vid hyra av Stadsparkens scen

Övriga
65/60
100/90

Lokala föreningar

Gräsplaner/idrottsplatser
Avgifter (kr/tim)
A-plan
A-plan friidrott
Övriga gräsplaner
Konstgräs
Konstgräs halvplan
Vaktm (utöver ord.) +moms

Senior
Förbund o
tävling/arr
läger
200
220/200

Lokala föreningar

Backavallen- Isbanor
Avgifter (kr/tim)
Ishallen
Teorisal (ej i samband med istid)
Bandyplan
Uterink
Vaktm (utöver ord.) +moms

Senior
träning
125

Lokala föreningar

Mindre lokaler
Avgifter (kr/tim)
Enskilda Lokaler
Badminton/bana strötid

Ungdom
tävling/arr
125

per dag

480/448
Gratis
1600

per säsong Transport Transport
inom 5 km inom 35
580
km
760

BESLUTSUNDERLAG

480/448
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Bord (styckpris)
Stolar (styckpris)
Garderobsektion inkl galgar

40
8
80

BESLUTSUNDERLAG
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Lokal centralt (festlig karaktär, STN 2009-09-22 § 64)
Avgifter
Dygn
Kupolen (endast helger)
3000
Duveholmshallen ABC, offet vid förfrågan
Vaktm (utöver ord.) +moms
480/448

Ev.avgift för larm tillkommer
Stora arrangemang (max 3000pers)

Lokal landsbygd (festlig karaktär)
Avgifter
Valla Medborgarhus
Lyan
Glindran
Glindran lilla salen

Dygn
900
725
500
200

Ev.avgift för larm tillkommer

Matsalar

Lokala föreningar

Avgifter (kr/tim)
Centralt
Landsbygd

Ungdom
60
60

Senior
125
125

Kr/timma
80
80

Dygn

Övriga
200

Ev.avgift för larm tillkommer

Skolsalar
Avgifter
Slöjdsal textil/trä
Hemkunskap
Övernattning /sal
Skolsal dagtid

880/800

Brandmyndighetens regler gäller

50

Hörsal/Aula
Avgifter (kr/tim)
Lokala föeningar Övriga
Duveholmsgymnasiet miniaula (60pers)
100
125
Duveholmsgymnasiet Aula (440 pers)
300
300
Tallås Aulan (578 pers)
300
400
Tallås Aulan - Foajen (Kök, samling)
435
480
Tallås Aulan - Loger
70
75
Servicekostnad tekniker/vaktmästare
480/448
480/448
Tallås Aulan vid större arrangemang: Offert vid förfrågan
Icke avbokad träningstid

500

500

Lokalerna bokas hos lokalbokningen 0150-572 50, lokalbokningen@katrineholm.se
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Protokollsutdrag
SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN

1 (1)

2017-08-24

§ 44

Service- och tekniknämndens underlag för övergripande
plan med budget 2018 (STN/2017:88)
Förvaltningens förslag till beslut
Service- och tekniknämnden ställer sig bakom de resultatmål och den
investeringsplan som finns i upprättat förslag till underlag för övergripande plan med
budget för planperioden 2018-2020.
Service- och tekniknämnden ställer sig bakom föreslagna hyror och avgifter för 2018.
Underlaget överlämnas till kommunstyrelsen inför den fortsatta beredningsprocessen.
Sammanfattning av ärendet
Service- och teknikförvaltningen har upprättat förslag till underlag för Övergripande
plan med budget för planperioden 2018-2020 enligt gällande direktiv och
anvisningar.
Facklig förhandling ägde rum den 21 augusti 2017 genom förvaltningens
samverkansgrupp.
Service- och tekniknämnden föreslår att hyror och avgifter för lokaler och
anläggningar antas enligt bifogad hyresprislista.
Ärendets handlingar
Dokumenten redovisas i sammanträdeshandlingarna som separata bilagor.




Nämndens underlag för övergripande plan med budget för planperioden 20182020
Investeringsunderlag för planperioden 2018-2020
Hyror och avgifter 2018

Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anders Forss (S), Johan
Hartman (M), Clas Liljeblad (M), Leif Hanberg (S), Britt Ejdwinsson (S), Anneli
Hedberg (S) samt avdelningschef Karin Engvall, avdelningschef Camilla Wiström
och förvaltningschef Magnus Gustafsson.
__________________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten
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Hyror och avgifter 2017/2018 svart text priset kvarstår, röd text nytt förslag

Duveholmshallen- Sporthallar

Lokala föreningar

Ungdom
Avgifter (kr/tim/lokal)
träning
Duveholmshallen A,B,C,DE
60
Träningslokaler
60
Omklädningsrum, utan hall
60
Teorisal
60
Vaktm (utöver ord.) +moms
480/448
Centercourt (A o B Hall): Offert vid förfrågan
Skyddsgolv: Offert vid förfrågan
Scen: Offert vid förfrågan
Läktare: Offert vid förfrågan

Ungdom
tävling/arr
125
125
60
60
480/448

Senior
träning
125
100
60
60
480/448

Senior
Förbund o
tävling/arr
läger
300
330/300
200
220/200
60
65/60
60
65/60
480/448
480/448

Övriga
600/500
330/300
65/60
65/60
480/448

Senior
Förbund o
tävling/arr
läger
300
330/300
125
125
90
90

Övriga
700/600
125
90

Gymnastik- och tennishall
Lokala föreningar
Avgifter (kr/tim)

Gymnastikhallen
Tennisbana inne/ute
Tennisbana inne/ute säsong

Ungdom
träning
60
60
60

Ungdom
tävling/arr
125
125
90

Senior
träning
125
125
90

Simhallen
Lokala föreningar
Ungdom
träning
20
65

Ungdom
tävling/arr
40

Senior
träning
75
125

60
480/448

120
480/448

120
480/448

Avgifter (kr/tim)
Per person
Rabattkort 10 bad
Halvårskort
Årskort
Familjekort 6 månader
Två vuxna med max tre barn
max två extra barn/ungdom
Familjekort 1 år
Två vuxna med max tre barn
max två extra barn/ungdom

Barn 0-7år
15
100
200
300

Ungdom
8-17 år
40
300
500
900

Vuxen
60
450
800
1300

Simskola / kurs á 14 gånger

560

Avgifter (kr/tim)
Per bana
Undervisningsbassäng
Hyra av hela simhallen
Hoppbassäng
Vaktm (utöver ord.) +moms

Senior
Förbund o
tävling/arr
läger
100
120/100

300
480/448

330/300
480/448

Övriga
220/200
440/400
2200/2000
440/400
480/448

Entré simhallen
Vuxen med
max 3 barn Lägerpris
120
40/35

Familj

1800
100

100

200

200

2900

560
BESLUTSUNDERLAG

BESLUTSUNDERLAG

Vuxensimskola / kurs á 10 gånger
Övrig kurs/utbildning: Offert vid förfrågan

1000

BESLUTSUNDERLAG
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Sporthallar

Lokala föreningar

(Storlek Handbollsplan)
Avgifter (kr/tim)

Ungdom
träning
60

Gymnastikhallar
Avgifter (kr/tim)

Ungdom
träning
60

Ungdom
träning
60
60

Övriga
300/250

Ungdom
tävling/arr
120

Senior
träning
100

Senior
Förbund o
tävling/arr
läger
180
220/200

Övriga
250/200

Ungdom
tävling/arr

Senior
träning
60
90

Senior
Förbund o
tävling/arr
läger

Ungdom
träning
60
60
60
60
480/448

Ungdom
tävling/arr
125
60
125
125
480/448

Senior
träning
400
60
400
270
480/448

Senior
Förbund o
tävling/arr
läger
Övriga
700
760/700 1300/1150
60
65/60
65/60
700
760/700 1300/1150
400
440/400
700/600
480/448
480/448
480/448

Lokala föreningar
Ungdom
träning
60
60
60
60
60
480/448

Ungdom
tävling/arr
125
125
125
125
480/448

Senior
träning
400
400
270
400
200
480/448

Senior
Förbund o
tävling/arr
läger
Övriga
700
760/700 1300/1150
700
760/700 1050/900
400
440/400
700/600
700
760/700 1300/1150
480/448

480/448

Kansli och förrådshyra
Avgift/år
Kansli
Förråd

m²
660
150

Hyror exkl moms
Avgifter
Båtplats vid öppen brygga
Båtplats vid låst brygga
Vaktm (utöver ord.) +moms
Stadsparken scen
Ljud vid hyra av Stadsparkens scen

Övriga
65/60
100/90

Lokala föreningar

Gräsplaner/idrottsplatser
Avgifter (kr/tim)
A-plan
A-plan friidrott
Övriga gräsplaner
Konstgräs
Konstgräs halvplan
Vaktm (utöver ord.) +moms

Senior
Förbund o
tävling/arr
läger
200
220/200

Lokala föreningar

Backavallen- Isbanor
Avgifter (kr/tim)
Ishallen
Teorisal (ej i samband med istid)
Bandyplan
Uterink
Vaktm (utöver ord.) +moms

Senior
träning
125

Lokala föreningar

Mindre lokaler
Avgifter (kr/tim)
Enskilda Lokaler
Badminton/bana strötid

Ungdom
tävling/arr
125

per dag

480/448
Gratis
1600

per säsong Transport Transport
inom 5 km inom 35
580
km
760

BESLUTSUNDERLAG

480/448
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Bord (styckpris)
Stolar (styckpris)
Garderobsektion inkl galgar

40
8
80

BESLUTSUNDERLAG
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277

Lokal centralt (festlig karaktär, STN 2009-09-22 § 64)
Avgifter
Dygn
Kupolen (endast helger)
3000
Duveholmshallen ABC, offet vid förfrågan
Vaktm (utöver ord.) +moms
480/448

Ev.avgift för larm tillkommer
Stora arrangemang (max 3000pers)

Lokal landsbygd (festlig karaktär)
Avgifter
Valla Medborgarhus
Lyan
Glindran
Glindran lilla salen

Dygn
900
725
500
200

Ev.avgift för larm tillkommer

Matsalar

Lokala föreningar

Avgifter (kr/tim)
Centralt
Landsbygd

Ungdom
60
60

Senior
125
125

Kr/timma
80
80

Dygn

Övriga
200

Ev.avgift för larm tillkommer

Skolsalar
Avgifter
Slöjdsal textil/trä
Hemkunskap
Övernattning /sal
Skolsal dagtid

880/800

Brandmyndighetens regler gäller

50

Hörsal/Aula
Avgifter (kr/tim)
Lokala föeningar Övriga
Duveholmsgymnasiet miniaula (60pers)
100
125
Duveholmsgymnasiet Aula (440 pers)
300
300
Tallås Aulan (578 pers)
300
400
Tallås Aulan - Foajen (Kök, samling)
435
480
Tallås Aulan - Loger
70
75
Servicekostnad tekniker/vaktmästare
480/448
480/448
Tallås Aulan vid större arrangemang: Offert vid förfrågan
Icke avbokad träningstid

500

500

Lokalerna bokas hos lokalbokningen 0150-572 50, lokalbokningen@katrineholm.se

BESLUTSUNDERLAG

278
Protokollsutdrag
KOMMUNSTYRELSEN

1 (1)

2017-10-25

§ 198

Delårsrapport från Gemensam patientnämnd
(KS/2017:471)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige lägger delårsrapporten från Gemensamma patientnämnden till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Gemensamma patientnämnden, Landstinget Sörmland, har överlämnat sin
delårsrapport för 2017 till samtliga huvudmän. Rapporten omfattar perioden den 1
januari till den 31 augusti 2017. Utfallet för den aktuella perioden är – 972 000
kronor. För helåret 2017 är det prognostiserade resultatet – 2 659 000 kronor.
Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-10-11
 Sammanträdesprotokoll från Landstinget Sörmland, § 15/17, 2017-09-18
 Delårsrapport 2017, Gemensamma patientnämnden
_________________
Beslutet skickas till:
Akten
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TJÄNSTESKRIVELSE

1 (1)

Datum

Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kommunstyrelsens kansli

2017-10-11

KS/2017:471 - 042

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Per Johansson

Kommunstyrelsen

Delårsrapport från Gemensamma patientnämnden
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att lägga delårsrapporten från
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Inledning
Sammanfattande analys
Nämndens arbete
Den gemensamma patientnämnden i Landstinget Sörmland är en gemensam nämnd för
landstinget och länets nio kommuner. Nämnden är en opartisk instans för rådgivning och
problemlösning. Den tar upp frågor, synpunkter/klagomål som rör all offentligt finansierad
vård och tandvård samt med avtal med landstinget. Nämndens uppdrag regleras i Lagen om
patientnämndsverksamhet m.m (1998:1656).
Nämnden är verksam direkt under landstingsfullmäktige. Efter en överenskommelse 2002
mellan landstinget och länets kommuner bildades en gemensam nämnd. Nämnden har tolv
ledamöter, varav landstinget utser tre ledamöter och kommunerna övriga nio. Landstinget
utser ordförande och vice ordförande, kommunerna utser 2:e vice ordförande. Nämnden
utser ett arbetsutskott, vilket består av ordförande, vice ordförande, 2:e vice ordförande
samt en ledamot från landstinget och en från kommunerna.
Nämnden har under flera år påkallat behovet av en nämndsekreterare. Under mars månad
fick nämnden en nämndsekreterare vilket har resulterat i utveckling av nämndens
administrativa dokument så som tillgängligheten i och med publicerade protokoll på
webben.
Under perioden har nämnden har sammanträtt två gånger och arbetsutskottet tre gånger. En
av dessa sammanträdesdagar var förlagd till Karsuddens sjukhus där ledamöterna fick
information om sjukhusets verksamhet samt de organisationsförändringar som pågår.
Verksamhetschefen gav även ledamöterna möjlighet att få en rundvandring vid de
nybyggda sjukhusdelarna. Utöver detta var en stödperson inbjuden till sammanträdet för att
berätta om stödpersonsuppdraget. Ledamöterna har även fått information från
Sjukreseenheten om villkor och regler för sjukresor.
Landstingets revisorer har genomfört en bokslutsgranskning och avrapporterat denna vid
nämndens sammanträde i mars.
Nämnden har varit remissinstans gällande slutbetänkandet i den pågående
klagomålsutredningen. Klagomålsutredningen ger förslag på hur klagomål mot hälso- och
sjukvården kan bli mer ändamålsenlig och på hur klagomålshanteringen ska utgå från
patienternas behov, bidra till ökad patientsäkerhet och bli mer resurseffektiv. I
slutbetänkandet föreslås den nuvarande lagen om patientnämndsverksamhet byta nämn till
Lag om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården. I slutbetänkandet föreslås
lagändringarna träda i kraft 1 juli 2017. Nämnden är generellt positiv till förslagen.
Under våren beslutade riksdagen att ersätta den tidigare Lagen om
patientnämndsverksamhet med Lag om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården. Den
nya lagen börjar gälla from 1 januari 2018 och är resultat av den så kallade
klagomålsutredningen. Lagen innebär ett förtydligande av att det, i första hand, ska vara
vårdgivarna som tar emot och bemöter klagomål från patienter och deras närstående.
Vårdgivarna ska förklara vad som har inträffat och vid behov vidta åtgärder för att
händelsen inte ska ske på nytt. I lagen förtydligas att nämndernas huvuduppgift är att hjälpa
och stödja patienter med att få sina klagomål bemötta av vårdgivarna. Patientnämnderna
ska tillsammans med vårdgivarna utgöra första linjen i klagomålssystemet.
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Patientnämnderna ska också bidra till kvalitetsutveckling, hög patientsäkerhet och till att
verksamheterna i hälso- och sjukvården anpassas efter patienternas behov och
förutsättningar. Eftersom vårdgivarnas ansvar för klagomålshanteringen förtydligas
förändras även ansvaret för Inspektionen för vård och omsorg (IVO) vilket innebär en
begränsning av IVO:s utredningsskyldighet i klagomålsärenden
Med anledning av eventuell lagändring och utökat uppdrag lämnade nämnden under
föregående år in ett budgetförslag om utökning av en medarbetare till kansliet. Vid
landstingsfullmäktiges sammanträde i november fick nämnden besked om utökning i
budget 2017. Då lagen inte träder ikraft förrän nästa år kommer de tillsatta medlen inte att
användas under året, vilket kommer att resultera i ett budgetöverskott.
Nämnden har beslutat att, två gånger per år, ge ut en rapport som utifrån inkomna
synpunkter och klagomål ska belysa olika aktuella områden inom hälso- och sjukvården.
Rapporterna och dess slutsatser ska delges verksamheterna och andra intressenter i syfte att
bidra till ett lärande och en utveckling av hälso- och sjukvården. I maj beslutade nämnden
om den första rapporten för 2017. Denna belyser patient- och närståendes upplevelser av
bemötande i hälso- och sjukvården. Rapporten finns tillgängligt för allmänheten på
landstingets hemsida. Den har delgivits fullmäktigeledamöterna samt distribuerats till bland
landstingets verksamheter, bland annat till patientsäkerhetsenheten.
Sammanställning av inkomna synpunkter och klagomål
Den gemensamma patientnämnden ska utifrån inkomna synpunkter/klagomål stödja och
hjälpa enskilda patienter och/eller deras närstående och bidra till kvalitetsutveckling och
hög patientsäkerhet genom att :
1. hjälpa patienter att få den information de behöver för att kunna tillvarata sina intressen i
hälso- och sjukvården
2. främja kontakten mellan patienter och personal
3. rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienterna till vårdgivare och
vårdenheter
Under perioden har 848 nya ärenden registrerats. Detta är 3 % fler i jämförelse med
föregående år under samma period.
En förändring som skett under året i jämförelse med föregående år är att fler inkomna
ärenden handlar om synpunkter/klagomål gällande organisation och tillgänglighet. Här har
en ökning skett med 43 % i jämförelse med samma period förgående år. Det som
synpunkterna/klagomålen handlar om under denna kategori är främst lång väntan på
besökstid samt brister i tillgänglighet.
Problemområde 2017-01-01 - 2017-07-31 (i parentes visas föregående år under samma
period)
Administrativ hantering 53 (88)
Ekonomi 15 (8)
Kommunikation 188 (216)
Omvårdnad 16 (21)
Organisation och tillgänglighet 143 (99)

Gemensamma patientnämnden, Delårsrapport 2017

5(14)

287

Patientjournal och sekretess 22 (19)
Vård och behandling 387 (348)
Vårdansvar 19 (26)
Vårdtyp 2017-01-01 - 2017-07-31 (i parentes visas föregående år under samma period)
Kommun 10 (17)
Övrig vård med avtal 11 (7)
Primärvård 227 (200)
Sjukhus 568 (565)
Sjukresa/Larmcentral/1177 6 (4)
Tandvård 26 (28)
Ärenden fördelade på delproblem 2017-01-01- 2017-07-31 (i parentes visas föregående
år under samma period)
Vård och behandling
Behandling 130 (128)
Diagnos 70 (56)
Intyg 32 (2)
Läkemedel 33 (29)
Medicinsk utrustning, hjälpmedel 4 (4)
Remiss/Vårdbegäran 7 (9)
Resultat 64 (46)
Second Opinion 1 (0)
Undersökning/utredning 75 (74)
Total: 387 (348)
Omvårdnad
Hygien/miljö 1 (0)
Kost/nutrition 2 (3)
Logi/sängplats 1 (5)
Personlig omvårdnad 12 (13)
Total: 16 (21)
Kommunikation
Bemötande 80 (95)
Dialog/delaktighet med patient/närstående 28 (19)
Ej lyssnad till 31 (38)
Empati 0(1)
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Information till patient/närstående 44 (61)
Kulturella/språkliga hinder, tolkfrågor 5 (1)
Övergrepp 0 (1)
Total: 188 (216)
Patientjournal och sekretess
Bruten Sekretess/tystnadsplikt 5 (7)
Patientjournal/loggar 17 (12)
Total: 22 (19)
Ekonomi
Ersättningsanspråk/garantier 12 (7)
Patientavgifter/högkostnadskort 3 (1)
Total: 15 (8)
Organisation och tillgänglighet
Lång väntan i väntrum 1 (10)
Lång väntan på besökstid 40 (21)
Resursbrist/inställda åtgärder 16 (22)
Tillgänglighet 74 (35)
Vårdgaranti 10 (11)
Valfrihet/fritt vårdsökande 2 (0)
Total: 143 (99)
Vårdansvar
Fast vårdkontakt 5 (3)
Informationsöverföring/samverkan inom eller mellan olika vårdenheter 2 (7)
Informationsöverföring/samverkan mellan olika vårdgivare/huvudmän 7 (5)
Vårdflöde/processer 2 (3)
Vårdplanering/vårdplan 3 (8)
Total: 19 (26)
Administrativ hantering
Brister i hantering av: kallelser, remisser, intyg, prov och provsvar, recept etc.48 (72)
Övrig administrativ hantering 5 (16)
Total: 53 (88)
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Medborgarperspektivet
Strategiskt mål: Landstinget bidrar till god livskvalitet, en jämlik hälsa samt en
livskraftig och levande region genom verksamheter med god kvalitet, tillgänglighet,
öppenhet, respektfullhet och delaktighet
Åtagande: Nämnden ska erbjuda kontakt och service med hög tillgänglighet, ett gott
bemötande och god kompetens samt skapa förutsättningar för samtliga medborgare
att ta del av nämndens information och service
Patientnämndens kansli har under perioden haft telefontid samtliga vardagar mellan 10.00 16.00 med avbrott för lunch mellan 12.00–13.00. Kansliet strävar efter god tillgänglighet
under de angivna tiderna. De dagar som kansliet haft stängt på grund av utbildning,
semester eller medverkan vid nämndsammanträden har detta framgått på landstingets
hemsida samt via telefonhänvisning. Det finns alltid möjlighet för medborgaren att lämna
synpunkter/klagomål via e-post, röstbrevlåda samt via Mina vårdkontakter.
Nämnden arbetar för att möjliggöra för att samtliga medborgare i länet oavsett kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, sexuell läggning, ålder eller social tillhörighet ska få likvärdig hjälp och
stöd vid kontakt med nämnden. Om språkproblem finns används översättningshjälp.
Information om nämndens uppdrag finns på ett flertal olika språk på 1177.
Antal ärenden fördelade på ålder och kön
0-9 år 32 (17 män 15 kv)
10-19 år 27 (7 män 20 kv)
20-29 år 85 (27 män 58 kv)
30-39 år 102 (34 män 46 kv)
40-49 år 102 (41 män 61 kv)
50-59 år 116 (44 män 72 kv)
60-69 år 105 (40 män 65 kv)
70-79 år 139 (73 män 66 kv)
80-89 år 46 (22 män 24 kv)
90-- år 18 (1 män 9 kv)
Totat: 307 män och 439 kvinnor
Precis som föregående år är det fler kvinnor (59 %) än män (41 %) som inkommit med
synpunkter/klagomål. Tydligaste överrepresentationen av kvinnor är inom åldersgruppen
20-20 år (68 %) samt 50-59 år (59 %). Inspektionen för vård- och omsorgs
årssammanställning över de klagomål som inkommit till landets patientnämnder bekräftar
bilden av att det är flest kvinnor som klagar på vården, de nationella siffrorna är precis som
i Sörmland, 59 % kvinnor 41% män (IVO, 2016). Vad denna överrepresentation beror på är
enligt den kartläggning som gjorts i samband med pågående klagomålsutredning oklart.
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Ärendehandläggning
Medborgarna inkommer med synpunkter/klagomål per telefon, skrivelse, e-post, besök eller
via Mina vårdkontakter. Under perioden har 848 nya synpunkter/klagomål registrerats.
69 % av de inkomna ärendena under perioden har börjat med ett telefonsamtal till kansliet.
Inkomna ärenden via telefon kan i vissa fall åtgärdas genom rådgivning samt direktkontakt
med vårdgivare för att lösa aktuellt problem/frågeställning direkt. I andra fall hänvisas den
klagande att skriva ner sina synpunkter på nämndens utarbetade synpunktsblankett för
vidare utredning av aktuell vårdgivare. Under perioden har 317 skriftliga
synpunkter/klagomål inkommit till kansliet.
De ärenden som inkommer skriftligt till kansliet skickas tillsammans med en begäran om
yttrande till berörd verksamhetschef eller motsvarande. I begäran om yttrandet framgår det
att verksamheten på ett lättförståeligt sätt ska förklara och svara på eventuella
frågeställningar som patientberättelsen innehåller gällande den uppkomna händelsen.
Nämnden begär svar inom fyra veckor. Svaret skickas sedan till den klagande tillsammans
med en skrivelse där förbättringsförslag gällande vad vården kunnat göra för att förhindra
det som hänt. Dessa förbättringsförslag delges sedan aktuell verksamhet.
Samtliga ärenden diarieförs och sammanfattas i verksamhetssystemet Mina
Vårdsynpunkter. Utredningssekreterarna informerar medborgarna om deras rättigheter i
vården, lämnar information om bland annat patientförsäkringen (LÖF), Inspektionen för
vård- och omsorg (IVO), läkemedelsförsäkringen samt hänvisar till andra myndigheter vid
behov.
Information om nämndens uppdrag
Enligt lagen om patientnämndsverksamhet ska nämnden informera allmänheten, hälso- och
sjukvårdspersonalen och andra berörda om sin verksamhet. Under perioden har ett
erbjudande om information om nämndens uppdrag skickats ut till samtliga vårdcentraler
samt samtliga verksamheter vid Nyköpings lasarett. Flera av vårdcentralerna och
verksamheterna på NLN har besökts under våren. Vidare har information även lämnats till
medicinska sekreterare under utbildning på Campus, anhörigcentrum i Nyköpings kommun
och till nya verksamhetschefer inom landstinget.

Personalperspektivet
Strategiskt mål: Landstinget är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta och
engagerade medarbetare som deltar aktivt i utvecklingen av verksamheten.
Åtagande: Förvaltningen ska tillgodose en sammanhållen personalpolitik där de
personalpolitiska grunderna ska vara väl kända
Stödpersoner
Till nämndens uppdrag hör att rekrytera, utbilda och förordna stödpersoner till de patienter
som önskar och som tvångsvårdas enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT), Lagen
om rättspsykiatrisk vård (LRV), smittskyddslagen (SML). Enligt lagstiftningen ska varje
tvångsvårdad patient informeras om rätten till stödperson.
Under perioden har 10 patienter ansökt om och fått en stödperson. Vid aktuell periods slut
har 63 patienter en stödperson.
Under maj månad anordnades en konferens där samtliga stödpersoner erbjöds att delta.
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Landstinget Sörmland anordnar tillsammans med Region Örebro en konferens varje år för
aktiva stödpersoner. Syftet med de årliga konferenserna är kompetensutveckling samt
möjlighet för stödpersonerna att utbyta tankar och erfarenheter av uppdraget. I år
Patientnämndens kansli
Patientnämndens kansli har tre utredningssekreterare och en enhetschef anställda, 4,0 åa.
Med anledning av eventuell lagändring utifrån då pågående klagomålsutredning och utökat
uppdrag lämnade nämnden under föregående år in ett budgetförslag om utökning av en
medarbetare till kansliet. Vid landstingsfullmäktiges sammanträde i november fick
nämnden besked om utökning i budget 2017. Då lagen inte träder ikraft förrän 1 januari
2018 kommer de tillsatta medlen inte att användas under året, vilket kommer att resultera i
ett budgetöverskott.

Process- och förnyelseperspektivet
Strategiskt mål: Landstinget levererar effektiva och säkra tjänster genom tydliga
processer, ständiga förbättringar och samverkan
Åtagande: Nämnden ska tillgodose en effektiv och relevant återrapportering av
inkomna synpunkter och klagomål till de aktörer som ansvarar för
kvalitetsutveckling och patientsäkerhet
Patientnämnderna arbetar på likvärdigt sätt i hela landet. Samtliga kanslier tillämparsedan
2014 ett gemensamt sätt att registrera inkomna synpunkter/klagomål. Uppdraget att på
bästa sätt bidra till kvalitetsutveckling och patientsäkerhet samt underlag för återföring till
vårdgivare, vårdenheter och berörda myndigheter stöds av en enhetlig registrering av
upplevda och till nämnden framförda patientupplevda problem och händelser i hälso- och
sjukvården.
Sammanfattningar av inkomna synpunkter/klagomål tillsammans med statistik skickas
varje månad till samtliga verksamhetschefer, vård- och omsorgschefer eller motsvarande
samt till övriga intressenter så som bland annat kvalitetssamordnare, divisionschefer, hälsooch sjukvårdschef.
Samtliga inkomna synpunkter/klagomål delges även chefsläkarna och
patientsäkerhetsenheten som tar del av samtliga ärenden. Inför varje patientsäkerhetsrond
går chefläkarna igenom de ärenden som inkommit till den verksamhet som
patientsäkerhetsronden gäller. Detta i syfte att kunna följa upp de åtgärder som
verksamheterna presenterat i svaret till patienterna.
Inspektionen för vård- och omsorg (IVO) har fått i uppdrag av regeringen att tillsammans
med företrädare för patientnämnder, landstigen och kommuner skapa en långsiktig
samverkansstruktur. Samverkansstrukturen ska bidra till att IVO kan göra en samlad
sammanställning och analys på nationell nivå av klagomål mot hälso- och sjukvården och
dess personal och återkoppla den till berörda aktörer. Analysen bör ligga till grund för
lärande inom hälso- och sjukvården samt utgöra underlag gör IVO:s riskbaserade tillsyn.
IVO och patientnämnderna samverkar på både nationell och regional nivå. Samverkan
mellan IVO och patientnämnderna syftar till att bidra till en säker vård genom ömsesidigt
kunskapsutbyte och dialog. Möten för kunskapsutbyte och dialog ska hållas regelbundet
mellan IVO och patientnämnderna. IVO och patientnämnderna har utsett kontaktpersoner
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på nationell respektive regional nivå och utbytt kontaktuppgifter för att underlätta
samverkan.
Rapport -Patient och närståendes upplevelser av bemötande i vården
För att på bästa sätt tillvarata de synpunkter och klagomål som inkommer till
patientnämnden, så har nämnden under året beslutat att två gånger per år ge ut en rapport.
Målet med rapporterna är att de, utifrån av nämnden valda aktuella områden inom hälsooch sjukvården, ska kunna ge en djupare beskrivning av vad patient och närstående haft för
synpunkter och klagomål på vården. Rapporterna och dess slutsatser ska sedan delges
berörda verksamheter i syfte att kunna bidra till ett lärande och en utveckling av hälso- och
sjukvården. Den senaste rapporten som nämnden beslutade om i maj beskriver patient och
närståendes upplevelser av bemötande i vården.
Rapporten baserades på de ärenden som inkommit till patientnämnden under åren 2016 och
som handlat om upplevda brister av bemötande i vården. Totalt analyserades 161 ärenden.
Resultatet som framkom är att patient och närstående har beskrivit att de upplever brister i
bemötande i vården då de känt sig diskriminerade och då vårdpersonal agerat stressigt och
uppvisat en makt och en attityd gentemot dem. Att uppleva brister i bemötandet har, för
dessa individer, lett till negativa känslor såsom att känna sig kränkt, missförstådd, ledsen
och ovälkommen.
Resultatet som framkommit i denna rapport, kan inte anses vara något som är unikt för
Landstinget Sörmland då det har många likheter med andra resultat gällande patient och
närståendes upplevelser av hur de blivit bristfälligt bemötta i den svenska hälso- och
sjukvården. Att öka kunskapen kring vilken roll vårdpersonalens värdegrund, normer,
förutfattade meningar och omedvetna beteenden har, kan vara av vikt i arbetet med
bemötandefrågor i vården samt för att öka kunskapen kring bemötandets betydelse i vård
och behandling.
Rapporten har spridits inom organisationen bl.a. till landstingsdirektören,
landstingsfullmäktiges ledamöter och till olika verksamheter i landstinget och
kommunerna. Rapporten finns tillgänglig på patientnämndens externa- och interna
webbplats så att medborgare och medarbetare kan ta del av den.

Miljöperspektivet
Strategiskt mål: Landstinget bedriver ett miljöarbete fokuserat på att minimera
miljöbelastning och förebygga föroreningar genom att arbeta med prioriterade
miljöaspekter
Åtagande: Nämnden bedriver sin verksamhet på ett i miljöhänseende hållbart sätt
och bidrar till måluppfyllelse av landstingets miljöprogram.
Ledamöter och tjänstemän ska i möjligaste mån åka kommunalt alternativ samåka i tjänsten
och i samband med politiska uppdrag
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Ekonomiperspektivet
Ekonomiperspektivet

- Analys måluppfyllelse

Strategiskt mål: Landstinget har en stark ekonomi i balans
Åtagande: Nämnden ska ha en stabil ekonomi med en ändamålsenliganvändning av
resurser.
Indikator

Utfall

Målvärde

Kommentar

Avvikelse mot budgeterat
resultati tkr

Ekonomiperspektivet

- Övrig analys

Resultatanalys
Resultaträkning - tabell (delår)
Perioden
Tkr

Utfall 2017

Helår
Utfall 2016

Budget 2017

Prognos 2017

Utfall 2016

Verksamhetensintäkter

Övriga intäkter

1 455

940

2 286

2 286

2 287

Summa
verksamhetens
intäkter

1455

940

2286

2286

2287

-2 263

-2 037

-5 124

-4 500

-3 442

Lokalkostnader

-69

-67

-124

-124

-118

Övriga kostnader

-94

-115

-354

-300

-294

Köpt verksamhet

-1

-9

-21

-21

-9

0

-3

0

0

-3

-2 427

-2 231

-5 623

-4 945

-3 866

-972

-1 291

-3 337

-2 659

-1 579

Verksamhetenskostnader
Personalkostnader

Avskrivningar
Summa
verksamhetens
kostnader
Finansiella
intäkter
Finansiella
kostnader
Årets resultat
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Avvikelser resultat/budget/prognos
Med anledning av kommande lagändring och i och med det ett utökat uppdrag lämnade
nämnden under 2016 in ett budgetförslag om utökning av en medarbetare till kansliet. Vid
landstingsfullmäktiges sammanträde i november fick nämnden besked om utökning i
budget 2017. Då lagen inte träder ikraft förrän 1 januari 2018 kommer de tillsatta medlen
inte att användas under året, vilket kommer att resultera i ett budgetöverskott om ca 600 tkr.

Intern kontroll
Internkontroll, avrapportering 2017
Bakgrund
Planen för internkontroll beslutades av den gemensamma patientnämnden vid nämndens
sammanträde den 2 februari 2017, § 5. Internkontrollplan följer de olika perspektiven;
medborgarperspektivet, process- och förnyelseperspektivet, miljöperspektivet. Utifrån
dessa områden har nämnden valt ut ett aktuellt kontrollområde per perspektiv.
Genomförd kontroll
Avrapportering genomfördes vid den gemensamma patientnämndens sammanträde den 19
april 2017 § 6/17.
Medborgarperspektivet
Kontrollmoment:
Handläggningstider. När skriftliga ärenden inkommer ska mottagningsbekräftelse skickas
inom två arbetsdagar och begäran om yttrande inom fem arbetsdagar.
Utförande:
5 % av antalet inkomna ärenden fram till avrapporteringstillfället har slumpmässigt valts ut
för kontroll av ovan nämnda delar. Under den avgränsade perioden har 379 ärenden
inkommit, vilket innebär att 19 ärenden har granskats.
Resultat:
Samtliga kontrollerade ärenden uppfyller kontrollmomentens krav.
Personalperspektivet
Kontrollmoment;
Samtliga förordnade stödpersoner inkommer med kvartalsredovisning över uppdraget.
Utförande:
Genomgång och avstämning av inkomna kvartalrapporter.
Resultat:
Det framkommer brister i kvartalsredovisningen från några stödpersoner. Dessa ska
kontaktas.
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Process- förnyelseperspektivet
Kontrollmoment;
Månatliga ärendesammanställningar och statistik når samtliga aktuella verksamhetschefer,
divisionschefer, vård- och omsorgschefer och övriga intressenter.
Utförande:
Avstämning att de personer som ska motta utskicken är verksamma samt att aktuella/nya
verksamhetschefer el motsvarande finns med på sändlistorna.
Resultat:
Innan avstämningen av internkontroll upptäcktes det att de månatliga sammanställningarna
inte nått aktuella mottagare under en period. Detta på grund av tekniskt fel med anledning
av e-postadressers byte av server. Kansliet har utsett ansvarig tjänsteman som uppdaterar
mottagningslistorna utifrån förändringar i verksamheterna samt slumpmässigt gör
avstämningar på att dessa sammanställningar kommit fram.
Miljöperspektivet
Kontrollmoment:
Möjlighet till samåkning i samband med tjänsteresa och politiska uppdrag.
Utförande:
Ta del av reseräkningar för både tjänstemän och ledamöter.
Resultat:
Samåkning samt kollektiva färdmedel undersöks alltid i samband med resa. Reseräkningar
visar att samåkning sällan görs i samband med politiska uppdrag.
Ekonomiperspektiv
Kontrollmoment:
Inrapportering till ekonomienheten enligt anvisning och beslut. Två gånger per år sk
verksamheten rapporteras enligt landstingets styrmodell. Detta vid delårsrapport samt
verksamhetsberättelse. Utöver dessa tillfällen ska två kvartalsrapporteringar göras, vilka i
huvudsak är inriktade mot ekonomiperspektivet.
Utförande:
Se till att aktuella inrapporteringsdatum följs.
Resultat:
Verksamhetsberättelsen samt kvartalsrapport inlämnade inom angivet datum i avvaktan på
nämndes beslut.
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Protokollsutdrag
KOMMUNSTYRELSEN

1 (1)

2017-10-25

§ 199

Delårsrapport från Västra Sörmlands Räddningstjänst för
perioden den 1 januari till den 31 augusti 2017
(KS/2017:485)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige lägger delårsrapporten från Västra Sörmlands Räddningstjänst
till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Direktionen för Västra Sörmlands Räddningstjänst har till medlemskommunerna
överlämnat förbundets delårsrapport för de åtta första månaderna 2017.
Delårsrapporten innehåller förvaltningsberättelse, måluppföljning samt resultat och
balansräkningar för den aktuella perioden som visar förbundets ekonomiska ställning
per den 31 augusti 2017.
Av delårsrapporten framkommer att det justerade resultatet för perioden januari till
och med augusti 2017 var ett 1 478 000 kronor. Det kan jämföras med resultatet för
motsvarande period 2016, som då var – 81 000 kronor. Västra Sörmlands
Räddningstjänst har ett prognostiserat justerat resultat för kalenderåret 2017 på 4 000
kronor.
Ärendets handlingar
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TJÄNSTESKRIVELSE
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Datum

Vår beteckning

2017-10-11

KS/2017:485 - 042

Ert datum

Vår handläggare
Per Johansson

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Delårsrapport från Västra Sörmlands Räddningstjänst för
perioden den 1 januari till den 31 augusti 2017
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga delårsrapporten från Västra
Sörmlands Räddningstjänst till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Direktionen för Västra Sörmlands Räddningstjänst har till medlemskommunerna
överlämnat förbundets delårsrapport för de åtta första månaderna 2017.
Delårsrapporten innehåller förvaltningsberättelse, måluppföljning samt resultat och
balansräkningar för den aktuella perioden som visar förbundets ekonomiska ställning
per den 31 augusti 2017.
Av delårsrapporten framkommer att det justerade resultatet för perioden januari till och
med augusti 2018 var ett 1 478 000 kronor. Det kan jämföras med resultatet för
motsvarande period 2016, som då var – 81 000 kronor. Västra Sörmlands
Räddningstjänst har ett prognostiserat justerat resultat för kalenderåret 2017 på 4 000
kronor.
Ärendets handlingar
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Västra Sörmlands Räddningstjänst: delårsrapport 1 januari – 31 augusti 2017

För kommunledningsförvaltningen
Per Johansson
Beslutet skickas till:
Västra Sörmlands Räddningstjänst
Akten

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
Telefon: 0150-570 21
E-post: Per.Johansson@katrineholm.se
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Katrineholm 2017-10-12

Interpellation ställd till bildningsnämndens ordförande
Johan Söderberg om förskolan i Katrineholm.
Antalet barn per förskoleavdelning har de senaste 6 åren legat konstant högt på
ett snitt på ca 20 barn per avdelning, alltså finns det många avdelningar som har
ännu fler barn per avdelning. Nu kan man läsa i både bildningsnämndens
delårsrapport liksom i den gemensamma för alla nämnder/styrelser att man grön
markerat förskolans utbyggnad= att man nått S/M mål barn per avdelning.
Mina frågor till bildningsnämndens ordförande Johan Söderberg är följande:
Hur många barn i snitt är det idag per avdelning?
Hur många barn har ni beräknat kommer vara inskrivna i förskolan i april/maj
nästa år?
Hur många barn står idag i kö till förskoleplats?
Vad är idag snittiden för att få en plats inom fyra månader?
Får alla barn plats inom fyra månader?
Hur många procent får plats på förstahandsvalet av förskola?
Tror du att personalen idag hinner leva upp till uppdraget enligt förskolans
läroplan?
När gick ni ifrån ert vallöfte om 15 barn per avdelning?

Katrineholm 2017-10-12

Ewa Callhammar
Liberalerna
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Svar på interpellation om förskolan
Ewa Callhammar (L) har i en interpellation till undertecknad ställt ett antal frågor om förskolan i
Katrineholm. Mina svar följer nedan. Först vill jag dock korrigera en felaktig uppgift i interpellationen.
Interpellanten skriver att ”Antalet barn per förskoleavdelning har de senaste 6 åren legat konstant
högt på ett snitt på ca 20 barn per avdelning”. Detta påstående är felaktigt, vilket bland annat
nedanstående svar visar. Enligt officiell statistik från Skolverket, som är den statistik som används för
att jämföra barngruppers storlek mellan kommuner, har antalet barn per avdelning varierat något år
från år, där det 2012 var 21,1 barn per avdelning jämfört med årets mätning där det är 18,6 barn per
avdelning.
Sedan bör tilläggas, återigen, att måttet om antalet barn per avdelning inte är ett bra kvalitativt mått
på situationen i landets förskolor. Ingenstans i skollag eller i förskolans läroplan nämns begreppet
avdelning, och i Kommun- och landstingsdatabasen (kolada.se), där staten och de svenska
kommunerna samlar nyckeltal över de kommunala verksamheterna i Sverige, finns inte måttet med.
Inte heller i SKL:s satsning Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) används måttet barn per avdelning
som ett mått på förskolans kvalitet. Det främsta skälet till att måttet inte används för att mäta
kvaliteten i förskolan är att en väldigt stor del av landets förskolor inte organiserar verksamheten i
”traditionella” avdelningar, utan väldigt många andra sätt att organisera verksamheten används,
exempelvis storarbetslag där barnantalen kan vara 50 eller ännu fler. Storarbetslag finns även här i
de kommunala förskolorna i Katrineholm. Däremot redovisar kommunerna antalet barn per
avdelning till Skolverket varje år, eftersom det är ett krav från myndigheten, vilket innebär att många
antingen får ”konstruera” avdelningar som inte finns i verkligheten eller redovisa ”avdelningar” med
väldigt stora barngrupper.
Befintlig forskning betonar flera faktorer som avgörande för kvalitet i förskolan, där barngruppens
storlek är en, tillsammans med personalens kompetens, lokalernas beskaffenhet och barngruppens
sammansättning, som de viktigaste aspekterna. Vidare betonas också förskolechefens viktiga roll för
styrning och ledning av verksamheten, utifrån styrdokumentens mål och föreskrifter, samt att antalet
barn per pedagog är en faktor som spelar i.

Hur många barn i snitt är det idag per avdelning?
-

I oktober, som även är underlag för den officiella statistiken, var siffran 18,6 barn per
avdelning.

Hur många barn har ni beräknat kommer vara inskrivna i förskolan i april/maj nästa år?
-

Enligt kända fakta och nuvarande prognos beräknas att ca 1 980 barn kommer att vara
placerade den 15/5 2018.

Hur många barn står idag i kö till förskoleplats?

328
-

123 barn stod i kö den dagen statistiken plockades ut. Antalet barn i kö varierar dock väldigt
från tid till annan. Viktigt att påpeka är att alla dessa inte önskar plats inom fyra månader.
Vissa av dessa önskar plats till augusti 2018.

Vad är idag snittiden för att få en plats inom fyra månader?
-

100% får plats inom fyra månader. I mätningen som genomfördes mellan 1 jan-30 juni, som
är den officiella statistiken, fick 36 % plats på önskat datum och övriga fick vänta i snitt 73
dagar (avser medelvärde, medianen var 56 dagar). En stor påverkan på detta hade
öppnandet av Berguven och Skattkistan, då verksamheterna startade på ett specifikt datum,
och det därför innebar fördröjningar för vårdnadshavare som önskade plats innan
verksamheterna öppnade, samt att vårdnadshavarna i de flesta fallen har önskat plats med
kort varsel. Motsvarande siffra för väntetiden nu i höst är 25 dagar och 21 % har fått plats på
önskat datum.

Får alla barn plats inom fyra månader?
-

Ja

Hur många procent får plats på förstahandsvalet av förskola?
-

Det finns inte möjlighet att följa upp i efterhand i systemen. Detta beror dels på att vi inte
redovisar den statistiken till någon myndighet, dels på att hela centralorten är ett
upptagningsområde. Detta sammantaget har gjort att sådan statistik inte förs på
förvaltningen, och att de moduler i systemet som används för statistiska beräkningar därför
inte heller är anpassade till att plocka fram den statistiken.

Tror du att personalen idag hinner leva upp till uppdraget enligt förskolans läroplan?
-

Ja, det tror jag att man i väldigt stor utsträckning gör. Sedan finns det förstås utmaningar som
försvårar uppdraget. Bristen på utbildade förskollärare, hög sjukfrånvaro på många enheter,
svårigheter att få tag på lämpliga vikarier är några av utmaningarna som försvårar utförandet
av uppdraget. Dessa aspekter, tillsammans med att vi bygger ut förskolan så att alla ”nya”
barn i kommunen har en plats i förskolan och att verksamheten kan organiseras på ett
lämpligt sätt, är något vi måste fortsätta att arbeta hårt med framöver. Framför allt då vi är
en kommun som växer kraftigt i invånarantal.

När gick ni ifrån ert vallöfte om 15 barn per avdelning?
-

I kommunplanen för mandatperioden 2015-2018 framgår att: ”Förskolan i Katrineholms
kommun ska fortsätta hålla en hög kvalitet med kompetenta förskollärare och barnskötare.
Förskolan ska byggas ut för att svara upp mot ökade behov när Katrineholm växer.
Barngruppernas storlek ska minska.” Denna skrivning är det som vi gick till val på inför valet
2014.

Johan Söderberg (S)
Ordförande bildningsnämnden
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Interpellation ställd till bildningsnämndens ordförande
Johan Söderberg om personalens sjukfrånvaro inom
förskolan.
I Katrineholm ligger den totala sjukfrånvaron på 8,0 procent, tillsvidareanställda
8,7 procent . Inom personalgruppen som arbetar på våra förskolor är det högre
och enligt uppgift finns det förskolor som ligger runt 30 procent, oerhört högt!

Mina frågor till bildningsnämndens ordförande Johan Söderberg är följande:
Vad ligger sjukfrånvaron på idag inom förskolan?
Procent korttids- respektive långtidssjukfrånvaro?
Hur många är det som är långtidssjukskrivna på heltid respektive deltid?
Hur många sjukskrivningar är det som är arbetsrelaterade?
Kan du se ett samband mellan sjukfrånvaron och de stora barngrupperna inom
förskolan?
Vad kostar sjukfrånvaron som är inom förskolan?
Har alla långtidssjukrivna rehabiliteringsutredningar samt handlingsplaner?

Katrineholm 2017-10-10

Ewa Callhammar
Liberalerna
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Katrineholm 2017-10-19
INTERPELLATION

Till Johan Söderberg (S) ordf. i bildningsnämnden om
språkintroduktionsprogrammets framtid
Detta kan man läsa på Duveholmsgymnasiets hemsida: - För dig som behöver läsa ämnen
och kurser för att få behörighet till ett nationellt program, eller vill ha utbildning och
erfarenhet för ett arbete. Ditt mål med utbildningen bestämmer vilket av
introduktionsprogrammen du kan gå. Inriktningarna är följande: - Preparandutbildning,
Programinriktat individuellt val, Yrkesintroduktion, Individuellt alternativ, Språkintroduktion.
De ger ingen examen, men leder vidare till ett nationellt program eller arbete. Du läser på
heltid och har en individuell studieplan som styr innehållet. När du har klarat av utbildningen
får du ett studiebevis. Språkintroduktion är inte en sökbar utbildning. Språkintroduktion är
för dig som är nyanländ i Sverige, behöver lära dig svenska och/eller saknar de godkända
betyg som krävs för att gå ett nationellt program. Språkintroduktion innehåller undervisning
i svenska, eventuellt andra ämnen från grundskolan, kurser från nationella program och
andra insatser som hjälper dig i din kunskapsutveckling.
När jag besökte skolan för ca 1 vecka sedan ser jag att eleverna på
språkintroduktionsprogrammet är placerade i avskilda klassrum och korridorer mot övriga
program.
Fråga 1: Finns det någon analys och utvärdering på att detta är bra för eleverna på
språkintroduktionsprogrammet att skiljas från dom ”svenska” ungdomarna när dom
studerar på Duveholmsgymnasiet?
Fråga 2: Hur ser du på integrationsmöjligheterna på Duveholmsgymnasiet?
Joha Frondelius
Kristdemokraterna
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Interpellation till trafiknämndens ordförande Anneli Hedberg (S)

Säkrare GC-vägar i Sköldinge
Katrineholm ska vara en trygg och säker kommun. Därför är det viktigt att hela tiden arbeta med
förbättringar. I Sköldinge saknas gång/cykelbana på två strategiska platser. Den ena är vid
busshållplatsen Åsa folkhögskola vid Åsa gård och fram till folkhögskolan. Den gamla landsvägen, väg
671, saknar vägren och sikten i kurvan vid ladugården är dessutom skymd. Detta har påtalats vid flera
tillfällen. En möjlig och trafiksäker lösning skulle vara att anlägga en G/C-väg från landsvägen mot
folkhögskolans parkering och på så vis få bort en trafikfara för gångare och cyklister som ska till
folkhögskolan.
Den andra platsen, där GC-väg saknas, är från området Villahagen i Sköldinge och mot skolan. Här
finns inget utrymme för barn som går eller cyklar till skolan och vägen, väg 647, är tidvis ganska hårt
trafikerad. Föräldrar har tagit upp detta med mig i samband med områdesrådets möten.
Inte heller här skulle det krävas stora insatser för att anlägga en gång/cykelbana, eftersom den gamla
banvallen skulle kunna användas.
Jag och Centerpartiet anser att det är viktigt att alla barn kan ha en säker skolväg och att insatser
som kan rädda liv och bidra till folkhälsa ska göras.
Jag vill därför fråga trafiknämndens ordförande Anneli Hedberg (S) följande:
Hur ser du på trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter vid Åsa folkhögskola och Sköldinge skola?
Vad hindrar att de föreslagna åtgärderna vidtas?
Katrineholm 23 oktober 2017

Ann-Charlotte Olsson (C)
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Svar på interpellation om säkrare GC-vägar i Sköldinge
Den 26 januari 2011 behandlade komunfullmäktige en motion om gång- och cykelväg i Sköldinge.
Motionärerna föreslog då att situationen för de gående och cyklande ses över och förbättras på ovan
nämnda sträcka i Sköldinge. ”Ovan nämnda sträcka” avsåg sträckan från järnvägsbron bortom Åsa
Folkhögskola, genom samhället och till järnvägsbron mot skolan. Kommunfullmäktige beslutade att
motionen skulle anses besvarad med hänvisning till att service- och tekniknämnden utreder frågan i
samråd med Trafikverket.
Det är Trafikverket som är väghållare av de sträckor som tas upp både i den tidigare motionen och i
denna interpellation.
Det är numera Samhällsbyggnadsförvaltningen som operativt arbetar med kommunens
trafikplanering och för dialog med Trafikverket gällande de sträckor som ligger utanför kommunens
ansvar.
Sedan 2002 har de sträckor som nämns funnits med i kommunens Trafiknätsanalys men Trafikverket
har av olika skäl inte prioriterat dessa.
Samhällsbyggnadsförvaltningen fortsätter att föra dialog med Trafikverket om dessa sträckor men
just nu är det vägar kring Forssjö, Bie och Valla som är prioriterade.
Hur ser du på trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter vid Åsa folkhögskola och Sköldinge skola?
Svar: Jag delar uppfattningen om att det är en otrygg sträcka för gående och cyklister, inte minst för
barn och ungdomar som ska ta sig till och från skolan.
Vad hindrar att de föreslagna åtgärderna vidtas?
Svar: Kommunen är inte väghållare. Det är en prioriteringsfråga för Trafikverket.

Katrineholm 2017-11-06

Anneli Hedberg (S)
Ordförande Service- och tekniknämnden
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Meddelanden
Förslag till beslut
Meddelandena läggs till handlingarna.
Rapportering av ej verkställda beslut tredje kvartalet 2017
Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporteringen av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt 4 kap 1 § SoL och 9 § LSS.
Nämnden godkänner förvaltningens rapporter till Inspektionen för vård och omsorg
och revisorerna.
Vid fjärde kvartalets rapportering fanns följande ej verkställda beslut:
Äldreomsorg – särskilt boende
13 (8 kvinnor, 5 män)
Upplysning:7 beslut (3 kvinnor och 4 män) var verkställda
vid rapporteringstillfället. 3 kvinnor har tackat nej till varsitt erbjudande.
Dagverksamhet/sysselsättning
Upplysning: Har tackat nej till ett erbjudande.

1 (1 kvinna)

Omsorg till personer med funktionsnedsättning LSS

9 (2 kvinnor, 7 män)

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL - tredje kvartalet 2017
Socialnämnden beslutar att godkänna rapporten om ej verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL) för tredje kvartalet 2017.
För tredje kvartalet 2017 finns två (2) gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte
verkställts inom tre månaden från beslutsdatum.
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