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Återremiss - Risk- och sårbarhetsanalys 2019 för 
Katrineholms kommun
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ställa sig bakom den 
upprättade risk- och sårbarhetsanalysen och översänder den till Länsstyrelsen som 
Katrineholms kommuns sammanställning av resultatet av kommunens arbete med risk- 
och sårbarhetsanalys.

Sammanfattning av ärendet
Syftet med risk- och sårbarhetsanalyser är att minska sårbarheten i samhället och att 
öka förmågan att hantera kriser. Målet är också att uppnå en helhetssyn på 
riskhantering; intern skydd, olycksförebyggande arbete och extraordinära händelser.

Risk- och sårbarhetsanalysen för Katrineholms kommun har genomförts i enlighet med 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter. 

Risk- och sårbarhetsanalysen har tagits fram av en arbetsgrupp där samtliga 
förvaltningar och bolag har deltagit. Därefter har den skickats på remiss till samtliga 
nämnder. Samtliga remissvar har tagits i beaktande. 

Utöver synpunkter av redaktionell karaktär har flera synpunkter inkommit som kommer 
att behandlas i det fortsatta arbetet med att ta fram ett åtgärdsprogram, i vilket det 
preciseras roller och ansvar. Vidare kommer det som inte faller in under extraordinära 
händelser att hanteras i kontinuitetsplaneringen.  

Risk- och sårbarhetsanalysen behandlades på kommunstyrelsens sammanträde i januari 
månad år 2020, § 16. Då förslag till vissa revideringar togs upp på sammanträdet, 
beslutade kommunstyrelsen att återremittera ärendet.  Följande revideringar i 
dokumentet har gjorts utifrån inkomna synpunkter:

 Sid 11, uppdaterad bild över kommunens organisation
 Sid 14, rättelse av benämning landsting till region
 Sid 20, rättelse av benämning SVAAB Sörmland Vatten och Avfall AB
 Sid 28, rättelse av benämning Landstinget Sörmland till Region Sörmland
 Sid 23, tillägg av biogasproduktion Valla gård som samhällsviktig verksamhet
 Sid 27, tillägg av äggproduktion som samhällsviktig verksamhet
 Sid 31, rättelse från Katrineholmsbygdens församlingar till ”Katrineholmsbygdens

församling, Björkviks församling”.
 Sid 31, rättelse från Landstinget, begravningsbyråer till ”Regionen och

Katrineholmsbygdens församling i samverkan med begravningsbyråer”
 Sid 32, tillägg av föreningar vad gäller aktör vid vägtransport
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 Sid 48, rättelse av stavning på ”skolskjutning”

 I och med att ärendet återremitterades, genomfördes även revideringen utifrån den 
tidigare inkomna synpunkten kring beskrivningen av kommunens 
befolkningssammansättning på sidan 13. Kategorierna utrikes födda, med utländsk 
bakgrund samt utländska medborgare har tagits bort. 

Med anledning av det nedan nämnda, har revideringar utifrån övriga synpunkter inte 
genomförts:

Det har inkommit många konstruktiva synpunkter och funderingar kring Katrineholms 
kommuns övergripande risk- och sårbarhetsanalys från flera nämnder.  Samtliga 
förvaltningar, bolag och förbund har gjort egna mer detaljerade analyser. Några 
exempel på frågor som behandlas i dessa är el, vatten, drivmedel, it, kommunikation, 
trygghetslarm och livsmedelsförsörjning. Dessa analyser ligger till grund för den 
övergripande risk- och sårbarhetsanalysen och med hänsyn till sekretess på vissa 
områden är den just övergripande och mindre detaljerad. 

Ett scenario är en förklaring på ett avbrott, vilket betyder att ett avbrott kan ha många 
olika scenarior och lägsta acceptabla avbrottstid är mer betydande.  Vissa delar kring 
sårbarheter och åtgärder kommer att omfattas av sekretess samt inom vissa områden 
falla in under säkerhetsskyddslagen och är därmed upptagna i 
säkerhetsskyddsanalysen. 

Ett åtgärdsprogram är under framtagande samt att kommunen kommer att jobba med 
kontinuitetsplanering, där alla ämnen som kommenterats kommer att hanteras på 
förvaltings- och bolagsnivå. 

Det pågår en förstudie i kommunen gällande reservkraft och drivmedel som kommer 
resultera i en långsiktig plan för reservkraft och drivmedel.

Arbetet med PDV – pågående dödligt våld är i full gång och bildningsförvaltningen är en 
av flera förvaltningar som nyligen genomfört en utbildningsinsats där införandet av 
CoCrisis, som är kommunens nya kriskommunikationsapp, utgör en viktig del.

Livsmedelsverket kommer att ge ut en vägledning under året gällande 
livsmedelsförsörjningen, där frågor som bland annat självförsörjningsgrad berörs. 

Ärendets handlingar
 Risk- och sårbarhetsanalys 2019 för Katrineholms kommun
 Inkomna remissvar (Finns i akten)

Karin Rytter
Chef Stöd och samordning
____________________ 

Beslutet skickas till:
Länsstyrelsen, Akt 
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Förord
Det ska vara tryggt och säkert att leva och verka i Katrineholms kommun. 

Kommunens arbete med krisberedskap, säkerhetsskydd och civilförsvarsfrågor 
ska ges högre prioritet. Kommunen är en del i det civila försvaret och har i 
uppdrag att i händelse av höjd beredskap eller krig värna civilbefolkningen, 
bedriva samhällsviktig verksamhet samt vara försvarsmakten behjälplig. En 
god krisberedskap i kommunen, med en tydlig och övad krisorganisation och 
tillräcklig kapacitet när det gäller exempelvis reservkraft, bränsle, mat och 
vatten, är grunden även för civilförsvarsarbetet. I allt arbete kring trygghet och 
säkerhet ska kommunen ha en nära dialog med räddningstjänsten, polisen och 
andra aktörer. Även föreningsliv och frivilligorganisationer ska involveras.

Kommunplan 2019-2022 
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Sammanfattning
Under ett år har kommunen arbetat med risk och sårbarhetsanalysen. Som metod 
valdes FORSA modellen som är framtagen av totalförsvarets forskningsinstitut 
(FOI). Alla kommunala förvaltningar och bolag har medverkat i processen. Varje 
aktör har fått fundera kring begrepp som prioriterat åtagande, samhällsviktig 
verksamhet och beroendeförhållanden. 

Med stort engagemang i olika diskussioner har alla verksamheter tagit sig igenom 
processen och fått egna risk- och sårbarhetsanalyser (RSA). Denna rapport är en 
övergripande sammanställning av det underlag som framkommit. Det finns ingen 
sekretess i rapporten utan känsliga uppgifter hanteras inom respektive 
verksamhets RSA.

De scenarios som centralt valts ut att arbeta med är
 Långvarigt och mycket omfattande elavbrott
 Cyberangrepp
 Avbrott i vattenförsörjning
 Långvarig värmebölja
 Brand i kritisk eller känslig verksamhet

Tre verksamheter valde till ett eget scenario
 Våldsdåd/skolskjutning 

I scenarioanalysen beskrivs respektive scenario, de övergripande konsekvenserna 
för kommunen med scenariot samt en värdering av riskerna.
Avslutningsvis finns förslag på åtgärder som dels kan öka förmågan i kommunens 
egna verksamheter och dels förmågan inom det geografiska området. Dessa 
åtgärder föreslås omsättas i ett separat åtgärdsprogram kopplat till kommunens 
styrdokument för krisberedskap.
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Syfte och mål1

Syftet med risk- och sårbarhetsanalysarbetet är att öka medvetenheten och 
kunskapen hos beslutsfattare och verksamhetsansvariga om hot, risker och 
sårbarheter inom det egna verksamhetsområdet samt att skapa ett underlag för 
egen planering. Offentliga aktörers risk- och sårbarhetsanalyser bidrar till att ge en 
bild av de risker och sårbarheter som finns i samhället i stort. Resultatet av 
analyserna ger ett underlag för inriktningen av arbetet inom 
krisberedskapsområdet och bidrar genom detta till att minska samhällets 
sårbarhet och ökar förmågan att hantera olika typer av samhällsstörningar. 

Målet med risk- och sårbarhetsanalysen är att få en samlad bild av de risker 
gällande extraordinära händelser som kan inträffa i kommunen och hur detta 
påverkar verksamheten. Kommunen ska identifiera och värdera risker, sårbarheter 
och kritiska beroenden inom sitt geografiska område. Genom risk- och 
sårbarhetsanalysen ska kommunen få förutsättningar att verka för att:

 Olika aktörer i kommunen samverkar och uppnår samordning i planerings- och 
förberedelsearbetet

 De krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer under en sådan 
händelse samordnas

 Information till allmänheten under sådana förhållanden samordnas

Målet är också att generera åtgärdsförslag för att ge möjlighet till ökad robusthet 
och redundans i den egna verksamheten. Kommunens risk- och sårbarhetsanalys 
utgör även ett viktigt underlag för de analyser som genomförs på regional och 
nationell nivå. 

Kommunen ska också med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen, för varje ny 
mandatperiod fastställa en plan för hur kommunen ska hantera extraordinära 
händelser.

Kommunen ska använda underlaget från risk- och sårbarhetsanalysen i planering 
och genomförande av åtgärder för att öka förmågan att kontinuerligt bedriva 
samhällsviktig verksamhet, samt stärka förmågan att hantera extraordinära 
händelser.2

Den sammanställda rapporten i form av risk- och sårbarhetsanalysen ska 
redovisas till länsstyrelsen i enlighet med Myndigheten för samhällsydd och 
beredskaps gällande föreskrifter. 3

1 MSB 2011. Vägledning för risk- och sårbarhetsanalyser. ISBN 978-91-7383-129-1. s 29–31
2 MSB & SKL, Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019–2022. MSB 2018–09779, 
SKL 18/03101
3 Ibid
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Begrepp och termer
Extraordinär händelse
En extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från det normala, 
innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i 
viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av berörda aktörer.

Förmåga 
Här avses krishanteringsförmåga och förmåga i samhällsviktig verksamhet att 
motstå allvarliga störningar. 

Geografiskt områdesansvar 
Att det inom ett geografiskt område finns ett organ som ansvarar för inriktning, 
prioritering och samordning av tvärsektoriella åtgärder före, under och efter en 
kris. Detta ansvar finns på tre nivåer: lokal nivå (kommun), regional nivå 
(länsstyrelse) och nationell nivå (regeringen). 

Hot 
Omfattar en aktörs kapacitet och avsikt att genomföra skadliga handlingar. Ett hot 
kan även bestå av en händelse eller en företeelse som i sig framkallar fara mot 
något eller någon utan att det i sammanhanget förekommer aktörer med kapacitet 
och avsikt att orsaka skada 4. 

Kris 
En händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället och 
hotar grund-läggande värden och funktioner. Kris är ett tillstånd som inte kan 
hanteras med normala resurser och organisation. En kris är oväntad, utanför det 
vanliga och vardagliga. Att lösa krisen kräver samordnade åtgärder från flera 
aktörer. 

Krisberedskap 
Förmågan att genom utbildning, övning och andra åtgärder samt genom den 
organisation och de strukturer som skapas före, under och efter en kris förebygga, 
motstå och hantera kris-situationer. 

Kontinuitetshantering
Kontinuitetsplanering handlar om ”att systematiskt skapa en förmåga att fortsätta 
bedriva sin verksamhet på en tolerabel nivå oavsett vilken typ av störning som 
organisationen utsätts för och att hantera alla aspekter inom kontinuitet, från 
incident- till krishantering. För att lyckas med detta krävs allas engagemang och ett 
tydligt ledarskap samt att roller och ansvar är tydliga”5.

4 Vägledning för risk- och sårbarhetsanalyser Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB)
5 Svensk standard, SS 22304:2014, s.4
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Krishantering 
Med krishantering avses den mer omedelbara och operativa hanteringen av en 
händelse eller störning som inträffat i samhället. 

Kritiska beroenden 
Beroenden som är avgörande för att samhällsviktiga verksamheter ska kunna 
fungera. Sådana beroenden karaktäriseras av att ett bortfall eller en störning i 
levererande verksamheter relativt omgående leder till sådana 
funktionsnedsättningar som kan få till följd att en kris inträffar. Den drabbade 
verksamheten kännetecknas av att den saknar uthållighet, redundans och 
möjlighet att ersätta eller fungera utan den resurs som fallit bort.
 
Risk 
En sammanvägning av sannolikheten för att en händelse ska inträffa och de 
(negativa) konsekvenser händelsen kan leda till. 

Samhällsviktig verksamhet 
En samhällsviktig verksamhet uppfyller minst ett av följande villkor: 
Ett bortfall av eller en svår störning i verksamheten kan ensamt eller tillsammans 
med motsvarande händelser på kort tid leda till att en allvarlig kris inträffar i 
samhället. 
Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan inträffad 
allvarlig kris i samhället ska kunna hanteras så att skadeverkningarna blir så små 
som möjligt. 

Sårbarhet 
De egenskaper eller förhållanden som gör ett samhälle, ett system, eller egendom 
mottagligt för de skadliga effekterna av en händelse.

Höjd beredskap 
För att stärka landets försvarsförmåga kan beredskapen höjas. Höjd beredskap 
innefattar två nivåer och innebär antingen skärpt beredskap eller högsta 
beredskap. Det är regeringen som beslutar om skärpt eller högsta beredskap om 
Sverige är i krigsfara eller det råder sådana utomordentliga förhållanden som är 
föranledda av att det är krig utanför Sveriges gränser eller av att Sverige varit i krig 
eller krigsfara. Höjd beredskap kan avse en viss del av landet eller en viss 
verksamhet. Om Sverige är i krig råder högsta beredskap.

Totalförsvar
Totalförsvar är den verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Vid 
höjd beredskap kan delar av, eller hela totalförsvaret mobiliseras. När högsta 
beredskap råder är totalförsvar all den samhällsverksamhet som ska bedrivas. 
Totalförsvaret utgörs av två kompletterande komponenter i form av det militära 
försvaret och det civila försvaret6. 

6 https://www.msb.se/sv/Insats--beredskap/Totalforsvar/  ; https://www.regeringen.se/regeringens-
politik/forsvar/civilt-forsvar/

https://www.msb.se/sv/Insats--beredskap/Totalforsvar/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/forsvar/civilt-forsvar/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/forsvar/civilt-forsvar/
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Civilt försvar

Det civila försvaret utgörs av den verksamhet som ansvariga civila aktörer 
genomför i syfte att göra det möjligt för samhället att hantera situationer då 
beredskapen höjs. Det civila försvaret är därmed ingen separat organisation utan 
utgörs av den verksamhet som bedrivs av, vid normalläge ansvariga aktörer, som 
utgörs av statliga myndigheter, kommuner, landsting, privata företag och 
frivilligorganisationer. Den verksamhet som bedrivs inom ramen för det civila 
försvaret ska syfta till att vid höjd beredskap ha förmågan att värna 
civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och bidra till 
Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

Styrel 
Identifiering och prioritering av samhällsviktiga elanvändare.

Klimatanpassning
Klimatanpassning definieras enligt Smit m.fl. (2001, s. 881) som förändringar i 
ekologiska, sociala eller ekonomiska system till följd av verkliga eller förväntade 
klimatförändringar. Klimatanpassning är till exempel förändringar i processer, 
metoder och strukturer, antingen i syfte att mildra negativa förväntade effekter 
eller i syfte att utnyttja nya möjligheter som uppstår till följd av 
klimatförändringarna.7

Klimatförändring 
Med klimat menas en beskrivning av vädrets långsiktiga egenskaper mätt med 
statistiska mått. Klimatet kan därför bara "observeras" indirekt, genom insamling 
och analys av väderobservationer under en längre tid.8 Med klimatförändring 
menas den snabba förändring som nu sker på grund av människans påverkan.9

7 Vredin Johansson, M. och Forslund, J., 2009, Klimatanpassning i Sverige, Samhällsekonomiska 
värderingar av hälsoeffekter, Specialstudier nr 20, Konjunkturinstitutet s 16
8 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat
9 https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Klimat/

https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat
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1. Beskrivning av kommunen 
och dess geografiska område

Katrineholms kommun svarar inom sitt geografiska område för uppgifter enligt kommunallagen 
(1991:900) och andra särskilda föreskrifter.

1.1 Kommunens organisation
Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen och består av folkvalda 
politiker som väljs i allmänna val vart fjärde år. Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsen och 
nämnderna. Under nämnderna finns förvaltningar med tjänstemän som utför det dagliga 
arbetet. Katrineholms kommun har nio facknämnder och en valnämnd samt åtta 
förvaltningar10.

                   

10 http://www.katrineholm.se/Om-kommunen/Organisation/
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                  1.2 Hel- och delägda bolag

Kommunen äger helt följande bolag:

 Katrineholms Fastighets AB (KFAB)
 Katrineholms Industrihus AB (KIAB)

Kommunen är delägare i följande bolag:

 Sörmlandstrafiken 
 Sörmland Vatten och Avfall AB (SVAAB)
 KFV Marknadsföring AB
 Katrineholms entreprenörscentrum AB
 Katrineholms Tekniska college AB

1.3 Förvaltningar

 Bildningsförvaltningen (BIF)
 Kommunledningsförvaltningen (KLF)
 Kulturförvaltningen (KULF)
 Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF)
 Service- och Teknikförvaltningen (STF)
 Socialförvaltningen (SOC)
 Viadidakt
 Vård- och Omsorgsförvaltningen (VOF)

1.4 Förbundssamarbeten
Västra Sörmlands Räddningstjänst är ett kommunalförbund med Katrineholms och Vingåkers 
kommuner som medlemmar.



 

13 (52)

2. Kommunens geografiska 
område
Katrineholm är en av nio kommuner i Södermanlands län. Katrineholm är centralort i 
kommunen och ligger cirka 100 kilometer väster om Stockholm. Förutom Katrineholm har 
kommunen sju kransorter: Bie, Björkvik, Forssjö, Sköldinge, Strångsjö, Valla och Julita/Äsköping.

2.1 Befolkning och demografi
Den 31 december 2018 hade Katrineholm 34 550 invånare med följande fördelning11.

Andel av folkmängden procent (%)

Kvinnor Män 0–17 år 18–64 år 65– år

49,8 50,2 21,8 55,4 22,8

2.2 Infrastruktur
Katrineholms kommun har goda kommunikationer. Kommunen genomkorsas av riksvägarna 
52, 55, 56 och 57 som möts i Katrineholm. Huvuddelen av genomfartstrafiken leds idag utanför 
staden på förbifarter öster och norr om centrum. Katrineholm är förgreningsstation mellan 
järnvägarna Västra och Södra stambanan. Ett vardagsdygn trafikeras stationen av cirka 30 
godståg och 160 persontåg varav ungefär 90 stannar för av- och påstigande. Förbindelser finns 
mot Stockholm, Göteborg, Karlstad, Eskilstuna och Norrköping.
Katrineholms kommun har fjärrvärme i tätorterna. Gimmersta Energi AB producerar och 
distribuerar fjärrvärme i lokala nät i Bie, Björkvik, Forssjö, Julita, Sköldinge, Strångsjö och Valla. 
Katrineholms centralort har ett väl utbyggt fjärrvärmenät som distribuerar fjärrvärme till stora 
delar av fastighetsbeståndet i Katrineholms centralort. Värmeverket och nätet i centralorten ägs 
av Tekniska Verken i Linköping AB som genom dotterbolaget Tekniska Verken Katrineholm Nät 
AB också äger huvuddelen av det lokala elnätet i kommunen. Resten av det lokalnätet ägs av 
Vattenfall Eldistribution AB. Vatten och avloppsnät ägs av Katrineholms Vatten och Avfall AB, 
men drivs av Sörmland Vatten och Avfall AB som i sin tur ägs av Katrineholms, Vingåkers och 
Flens kommuner genom kommunala bolag.

2.3 Näringsliv och sysselsättning
Katrineholms kommun är kommunens största arbetsgivare med 3 347 anställda år 2018. 
Regionen är en annan stor offentlig arbetsgivare i kommunen. De största privata arbetsgivarna 
är Kronfågel i Valla (cirka 800 anställda), SKF Mekan i Katrineholm (ca 430 anställda), Stibo 
Complete  (cirka 90 anställda) och Presto Brandsäkerhet (ca 400 anställda).

11 http://www.scb.se/be0101/#c_li_26051 – Statistiska Centralbyrån: Befolkningsstatistik, Sveriges befolkning, 
kommunala jämförelsetal, 31 december 2018.
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2.4 Kommunens krisberedskapsuppdrag12

Kommunens ansvar och uppgifter inom krisberedskap och civilt försvar regleras av lag 
(2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap. Till lagen finns även en anslutande förordning (2006:637) som 
innehåller ytterligare bestämmelser om kommuners uppgifter vid extraordinära händelser och 
höjd beredskap. Bestämmelserna i lagen syftar till att kommunen ska minska sårbarheten i sin 
verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred. Kommunen ska 
därigenom också uppnå en grundläggande förmåga till civilt försvar. 
Fyra viktiga delar i Svensk krishantering är de 3 grundprinciperna samt geografiskt 
områdesansvar:

Ansvarsprincipen
Den som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden ska ha det också under en 
krissituation. Det betyder att det är den vanliga sjukvården som har hand om vården även vid 
en kris, att kommunerna sköter skola och äldreomsorg och så vidare.

Likhetsprincipen
Under en kris ska verksamheten fungera på liknande sätt som vid normala förhållanden – så 
långt det är möjligt. Verksamheten ska också, om det är möjligt, skötas på samma plats som 
under normala förhållanden.

Närhetsprincipen
En kris ska hanteras där den inträffar och av dem som är närmast berörda och ansvariga. Det är 
alltså i första hand den drabbade kommunen och det aktuella landstinget som leder och 
arbetar med insatsen. Först om de lokala resurserna inte räcker till blir det aktuellt med 
regionala och statliga insatser.

Geografiskt områdesansvar
Kommunerna är också skyldiga att se till så att olika aktörer i kommunen (exempelvis företag, 
frivilligorganisationer och myndigheter) samarbetar, både i planeringen av hur svåra olyckor och 
kriser ska kunna undvikas, men också under själva hanteringen av en kris. Det kallas för att 
kommunen har ett geografiskt områdesansvar. I uppdraget ligger också att ansvara för en 
samordnad information till allmänheten.

Kommunens uppgifter inom krisberedskap och civilt försvar specificeras ytterligare genom 
överenskommelserna om kommunernas krisberedskap och överenskommelsen om 
kommunernas arbete med civilt försvar. De båda överenskommelserna är tecknade av MSB och 
SKR.

12 MSB 2011. Vägledning för risk- och sårbarhetsanalyser. ISBN 978-91-7383-129-1. s 29–30
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2.5 Överenskommelse om kommunernas krisberedskap
Kommunernas uppdrag och specifika uppgifter inom krisberedskapen inriktas genom 
överenskommelser mellan MSB och SKR. Den nuvarande överenskommelsen tecknades under 
2018 och gäller för perioden 2019 – 2022. Uppgifterna i överenskommelsen utgår från:
 Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 

händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH)
 Förordning (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 

händelser i fredstid och höjd beredskap (FEH)
 Kommunallag (2017:725)

Överenskommelsen utgår från 5 kap. i 
LEH som anger att kommunen ska få 
ersättning för det förberedande arbetet 
som ska bedrivas enligt lagens 2 kap. LEH. 
Den statliga ersättningen berör vissa 
specifika uppgifter vilket klargörs i 
överenskommelsen. 

Den statliga ersättningen ska utgöra ett 
komplement till kommunens egen 
finansiering av arbetet med 
krisberedskap.13

2.6 Regional strategi - RSI 
I Södermanlands län har en strategi för 
arbetet inom Regional Samordning och 
Inriktning av krishantering och 
räddningstjänst (RSI) tagits fram i syfte att 
underlätta samverkan mellan olika aktörer 
inom länet före, under och efter en 
samhällsstörning. Det moderna 
samhällets komplexitet, och utformningen 
av det svenska krishanteringssystemet gör 
att olika aktörer inom både privat och offentlig sektor är beroende av varandra vilket ställer 
höga krav på förmågan att samverka.

Kommunen har tillsammans med samtliga övriga kommuner i länet, Regionen, Polisen, 
Försvarsmakten och Länsstyrelsen Södermanland undertecknat och förbundit sig till strategin. 
Inom ramen för strategin har kommunen tillsammans med övriga aktörer i länet enats om en 
gemensam målbild för år 2020. 

2.7 Ytterligare centralt dokument/Strategi 
I Kommunplan 2019-2022 anges att det ska vara tryggt och säkert att bo, verka och vistas i 
Katrineholms kommun. I styrdokumentet behandlas området krisberedskap. 

13 För mer information kring överenskommelsen se: Överenskommelse om kommunernas krisberedskap, MSB 2018–
09779 och SKL 18/03101 

Samordnings och inriktningsmål för 2020

År 2020 ska länets krisberedskapsaktörer kunna upprätthålla 
samhällsviktig verksamhet och krisleda i samverkan under två veckor vid 
svåra samhällsstörningar som elbortfall. Den regionala inriktnings och 
samordningsfunktionen kan snabbt skapa och analysera en samlad 
lägesbild och inrikta och samordna krishanteringen. Länets aktörer har en 
resursplanering utifrån riskbilden och kan både ge och ta emot stöd under 
en samhällsstörning. Länets medborgare får snabb, samordnad, 
målgruppsanpassad och korrekt information vid en kris. Länet har 
gemensamma tekniska lösningar för samverkan som även klarar sekretess. 

Länet kan samordna och hantera områdesöverskridande händelser. 
Förmåga till att skydda medborgarna genom att kunna utrymma 5000 
varav 200 sjuka och svaga. Länet ska ha förmåga att leda och hantera 
masskadeutfall. Länets aktörer har kunskap om sin roll och sitt ansvar 
under höjd beredskap.

Medborgarna har tagit sitt ansvar att klara sig utan samhällets hjälp i minst 
72 timmar samt att samhället har en planering för att kunna hjälpa efter 
72 timmar.

Målbild – Rådet för krishantering och skydd mot olyckor 2016–2020
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2.8 Författningar som har beaktats i redovisningen av risk- och 
sårbarhetsanalysen

 Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH)

 Förordning (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap (FEH)

 Lag (2003:778) om skydd mot olyckor
 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrift (MSBFS 2015:5) om kommuners 

och landstings risk- och sårbarhetsanalyser

Övriga:
 Epizootilag (1999:657) 
 Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 

kemikalieolyckor 
 Förordning (1999:382) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 

kemikalieolyckor 
 Lag (2006:263) om transport av farligt gods 
 Förordning (2011:931) om planering för prioritering av samhällsviktiga elanvändare
 Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL)
 Säkerhetsskyddslagen 2018:585
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3. Beskrivning av 
arbetsprocess och metod
Risk- och sårbarhetsanalysen för Katrineholms kommun har genomförts i enlighet med 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter14.  Länsstyrelsens 
rekommendationer med att likrikta RSA-arbetet länsövergripande har också följts i arbetet.

FORSA modellen:

14 MSBFS 2015:5
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3.2 Översikt av arbetsprocessen
Arbetet har bedrivits i följande steg.
 Förberedelser
 Inledande kartläggning
 Analys
 Resultat och uppföljning

Under förberedelserna fastställdes inriktningen av arbetet. Säkerhetschefen utsågs tillsammans 
med beredskapssamordnaren till sammanhållande för arbetet. 

En inledande kartläggning genomfördes under hösten/vinter 2018, då en enkät skickades ut till 
förvaltningarna, där sårbarheter och kritiska beroenden kartlades. Enkäten följdes upp med 
intervjuer med utsedda nyckelpersoner och verksamhetsansvariga. I detta arbete kartlades vilka 
händelser som skulle kunna inträffa inom olika verksamheter inom kommunens geografiska 
område. Resultatet låg till grund för inriktningen av det fortsatta analysarbetet. 

Under analysarbetet analyserade säkerhetschefen och beredskapssamordnaren, tillsammans 
med projektledning från VSR samt nyckelpersoner från respektive verksamhet, händelserna 
som identifierades i den inledande kartläggningen. En bedömning gjordes också av vilken risk 
de medför. Därefter identifierades samhällsviktiga verksamheter i Katrineholms kommuns 
geografiska område och deras kritiska beroenden. Utifrån riskbilden valdes fem scenarier ut för 
djupare analys. I dessa scenarier bedömdes förmågan att motstå störningar i samhällsviktig 
verksamhet och kommunens förmåga att hantera kriser. Brister och sårbarheter identifierades 
och dessa ligger till grund för förslag till åtgärder. Analysarbetet genomfördes under 2018–2019.

Resultatet av analysarbetet har utmynnat i Risk- och sårbarhetsanalysen. Riskbilden och 
åtgärdsplanen kommer att följas upp fortlöpande och resultatet av uppföljningen ska 
sammanställas och rapporteras årligen till länsstyrelsen, i enlighet med Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskaps föreskrifter15.

15 8§ MSBFS 2015:5
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3.2 Riskanalys
Syftet med riskanalysen är att snabbt identifiera tänkbara risker, situationer och händelser som 
kan leda till allvarliga störningar och extraordinära händelser. 

En svårighet i riskanalys på samhällsnivå är att uppskatta sannolikheten för olika extraordinära 
händelser. Det saknas ett tillförlitligt statistiskt underlag för att kunna ange kvantitativa mått på 
sannolikheten för olika händelser. Därför används i analysen subjektiva och kvalitativa 
uppskattningar.

I denna analys bedöms sannolikheten för en skadehändelse med hjälp av fem nivåer med 
utgångspunkt från den bedömda återkomsttiden för händelsen i Katrineholms kommuns 
geografiska område.

KVALITATIV SKALA FÖR SANNOLIKHET KVANTITATIV SKALA FÖR SANNOLIKHET

5. Mycket hög 5. 1 gång per år eller oftare

4. Hög 4. 1 gång per 1 år – 1 gång per 10 år

3. Medelhög 3. 1 gång per 10 år – 1 gång per 50 år

2. Låg 2. 1 gång per 50 år – 1 gång per 100 år

1. Mycket låg 1. 1 gång per 100 år – 1 gång per 1000 år

SKALA FÖR KONSEKVENS

1 Mycket begränsade
Små direkta hälsoeffekter, mycket begränsade störningar i samhällets funktionalitet, övergående 
misstro mot enskild samhällsinstitution, mycket begränsade skador på egendom och miljö

2 Begränsade 
Måttliga direkta hälsoeffekter, begränsade störningar i samhällets funktionalitet, övergående misstro 
mot flera samhällsinstitutioner, begränsade skador på egendom och miljö

3 Allvarliga
Betydande direkta eller måttliga indirekta hälsoeffekter, allvarliga störningar i samhällets funktionalitet, 
bestående misstro mot flera samhällsinstitutioner eller förändrat beteende, allvarliga skador på 
egendom och miljö

4 Mycket allvarliga
Mycket stora direkta eller betydande indirekta hälsoeffekter, mycket allvarliga störningar i samhällets 
funktionalitet, bestående misstromot flera samhällsinstitutioner och förändrat beteende, mycket 
allvarliga skador på egendom och miljö

5 Katastrofala 
Katastrofala direkta eller mycket stora indirekta hälsoeffekter, extrema störningar i samhällets 
funktionalitet, grundmurad misstro mot samhällsinstitutioner och allmän instabilitet, katastrofala skador 
på egendom och miljö
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3.3 Deltagande interna, externa och privata aktörer i arbetet 
Samtliga aktörer nedan har på ett eller annat sätt deltagit i arbetet med 
risk- och sårbarhetsanalysen, bland annat genom enkäter, workshops och diskussioner.

Förvaltningar:
 Bildningsförvaltningen (BIF)
 Kommunledningsförvaltningen (KLF)
 Kulturförvaltningen (KULF)
 Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF)
 Service- och Teknikförvaltningen (STF)
 Socialförvaltningen (SOC)
 Viadidakt
 Vård- och Omsorgsförvaltningen (VOF)

Bolag/Förbund:
 VSR Västra Sörmlands Räddningstjänst
 SVAAB Sörmland Vatten- och Avfall AB
 KFAB Katrineholm Fastighet AB

Extern aktör:
 TV Tekniska Verken

3.4 Material och underlag som använts för arbetet med risk- och 
sårbarhetsanalysen
 Risk- och sårbarhetsanalys 2015 Katrineholms kommun
 Länsstyrelsen Södermanlands regionala risk- och sårbarhetsanalys
 Erfarenheter och lärdomar som gjorts vid övningar
 Seminarier
 Workshops
 Enkäter
 Skarpa händelser
 Extremväderanalys över Flen och Katrineholm framtagen av SMHI

3.5 Sekretess och spridning av materialet
Dokumentet innehåller ingen information som omfattas av sekretess. Risk- och 
sårbarhetsanalysen ger en samlad bild av nuläget i Katrineholms kommun.
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4. Identifierad samhällsviktig 
verksamhet inom kommunens 
geografiska område 
Avsnittet redovisar identifierad samhällsviktig verksamhet inom Katrineholms kommuns 
geografiska område16.

Samhällsviktig verksamhet ur ett krisberedskapsperspektiv är verksamhet som uppfyller det 
ena eller båda av följande villkor17:

 Ett bortfall av eller en svår störning i verksamheten kan ensamt eller tillsammans med 
motsvarande händelser i andra verksamheter på kort tid leda till att en allvarlig kris inträffar 
i samhället.

 Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan inträffad allvarlig kris i 
samhället ska kunna hanteras så att skadeverkningarna blir så små som möjligt.

Verksamheter som uppfyller det första villkoret kallas förebyggande medan verksamheter som 
uppfyller det andra villkoret kallas hanterande.

16 Redovisningen utgår från de samhällssektorer med viktiga samhällsfunktioner som anges i Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskaps allmänna råd till 4 § MSBFS 2015:5.
17 2 § MSBFS 2015:5 – Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners risk- och 
sårbarhetsanalyser
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4.1 Samhällsviktig verksamhet inom Katrineholms kommun som 
organisation
Nedan finns en redogörelse för huruvida kommunala förvaltningar och bolag klassas som 
samhällsviktiga verksamheter eller ej, utifrån MSFS 2015:5. Inom förvaltningen eller bolaget 
finns en eller flera verksamheter som gör att den klassas som samhällsviktig. Om en förvaltning 
eller ett bolag inte definieras som samhällsviktig ur denna aspekt, betyder det inte att den inte 
är värdefull ur andra aspekter. Det kan då röra sig om att det är möjligt att använda 
personalens kompetens till andra uppgifter, lokaler för andra ändamål etcetera. För dessa finns 
kolumnen längst till höger Övrig resurs”.

Förvaltning/bolag/förbund Samhällsviktig 
funktion utifrån 
MSFS 2015:5

Funktioner

Dessa redovisas inte 
på grund av sekretess 
enligt kapitel 18 kap. 
13 § OSL

Övrig resurs

JA Nej

Bildningsförvaltningen X  Fritidshem

Samhällsbyggnadsförvaltningen X Miljöexpertis/miljöinspektör

Kommunledningsförvaltningen X

Kulturförvaltningen X Lokaler, personal och bibliotek

Service- och teknikförvaltningen X

Socialförvaltningen X

Viadidakt X Personal, språkkunskaper, 
kontakt med nyanlända, lokaler

Vård- och omsorgsförvaltningen X

Västra Sörmlands 
Räddningstjänst

X

Katrineholms Fastighets AB X

Sörmland Vatten och Avfall AB X
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4.2 Energiförsörjning
Följande samhällsviktiga verksamheter har identifierats inom sektorn energiförsörjning.

Viktig samhällsfunktion Samhällsviktig verksamhet Aktörer

Kraftvärmeverk. Tekniska Verken 

Elnät med anläggningsobjekt samt 
resurser för övervakning, 
omkopplingar och reparationer.

Tekniska Verken 
Katrineholm Nät, Vattenfall 
Eldistribution

Elförsörjning: produktion, distribution, 
service och underhåll

Hantering av kommunens mobila 
reservkraftaggregat.

Tekniska Verken 
Katrineholm Nät

Kraftvärmeverk och fjärrvärmenät i 
Katrineholms centralort.

Tekniska VerkenFjärrvärmeförsörjning: produktion, 
distribution, service och underhåll

Fjärrvärmeverk och fjärrvärmenät i 
Bie, Björkvik, Forssjö, Julita, 
Sköldinge, Strångsjö och Valla.

Gimmersta Agrovärme

Biogasfabrik. Katrineholm Vatten AB

Tankstation för fordonsgas. Katrineholm Vatten AB

Drivmedelsförsörjning: produktion, 
lagerhållning och distribution

Tankstationer för flytande 
drivmedel.

Ett flertal i Katrineholm samt 
en i vardera Valla, Björkvik 
och Julita

Flisfabrik i Julita. Gimmersta Agrovärme

Pelletsfabrik i Forssjö. Forssjö Pellets

Bränsleförsörjning: produktion, 
lagerhållning och distribution

Biogasproduktion Valla Gård Gasum Katrineholm AB
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4.3 Kommunalteknisk försörjning
Följande samhällsviktiga verksamheter har identifierats inom sektorn kommunalteknisk 
försörjning.

Viktig samhällsfunktion Samhällsviktig verksamhet Aktörer

Katrineholms vattenverk samt 
ledningsnät för dricksvatten med 
reservoarer, tryckstegringspunkter 
och brandposter.

Sörmland VattenDricksvattenförsörjning: produktion, 
distribution, service och underhåll

Vattenverk och ledningsnät i Bie, 
Julita och Björkvik.

Sörmland Vatten

Avloppshantering: mottagning och 
rening

Avloppsverket Rosenholm samt 
Julita reningsverk.

Sörmland Vatten 

Återvinningscentral Vika Tekniska verken 

Återvinningsstationer Förpacknings och 
tidningsinsamlingen

Avfallshantering: hämtning och 
mottagning av sopor, mottagning av 
riskavfall

Insamling av hushållssavfall, 
matavfall, latrin och grovsopor 
samt slam från enskilda 
anläggningar

Entreprenörer på uppdrag av 
Sörmland Vatten

Väghållning: röjning och akuta 
reparationer

Röjning av vägar Kommunen, Trafikverket, 
entreprenörer

Snöröjning: snöröjning, 
halkbekämpning

Vinterväghållning vägar och gator Kommunen, Trafikverket, 
entreprenörer

4.4 Finansiella tjänster
Följande samhällsviktiga verksamheter har identifierats inom sektorn finansiella tjänster.

Viktig samhällsfunktion Samhällsviktig verksamhet Aktörer

Ekonomiavdelningen KommunenBetalningar: hantering av in- och 
utbetalningar, 

Bankkontor Flera olika banker

Kontantförsörjning: 
utlämning av kontanter

Uttagsautomater Banker + Livsmedelsbutiker
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4.5 Handel och industri
Följande samhällsviktiga verksamheter har identifierats inom sektorn handel och industri.

Viktig samhällsfunktion Samhällsviktig verksamhet Aktörer

Bygg- och entreprenadverksamhet Reparationer av infrastruktur, 
kritiska transporter (reservkraft), 
väghållning inklusive snöröjning.

Ett femtontal privata företag med 
kontor i kommunen. 

4.6 Hälso- och sjukvård samt omsorg
Följande samhällsviktiga verksamheter har identifierats inom sektorn hälso- och sjukvård samt 
omsorg.

Viktig samhällsfunktion Samhällsviktig 
verksamhet

Aktörer

Kullbergska sjukhuset

Ambulansstation och 
ambulanser

Region SörmlandAkutsjukhus: mottagning och 
behandling av akuta skadefall och 
sjukdomsfall

IVPA (i väntan på 
ambulans)

CIP (civil insatsperson)

Västra Sörmlands räddningstjänst

Primärvård: mottagning och 
behandling av sjukdomsfall

Vårdcentraler Region Sörmland, samt en privat 
aktör

Kullbergska sjukhuset Region SörmlandPsykiatri: mottagning och behandling 
av psykiatriska sjukdomsfall

Karsuddens sjukhus: 
rättspsykiatrisk vård

Region Sörmland

Smittskydd: myndighetsutövning och 
rådgivning

Insatser mot smittkällor i 
den fysiska miljön till 
exempel djur, livsmedel, 
vattentäkter, 
ventilationsanläggningar.

Kommunens bygg- och miljönämnd 
samt 
samhällsbyggnadsförvaltningen.

Läkemedelsförsörjning: distribution 
av läkemedel

Ett flertal apotek i 
Katrineholm

Sjukvårdsmateriel: distribution av 
förbrukningsartiklar

Ett flertal apotek i 
Katrineholm
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Viktig samhällsfunktion Samhällsviktig verksamhet Aktörer

Vårdboenden (6 st) i Katrineholm 
samt ett i vardera Julita, Sköldinge, 
Valla och Björkvik.

Kommunens vård- och 
omsorgsförvaltning, Katrineholms 
Fastighets AB

Grupp- och servicebostäder enligt 
lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) samt till 
personer med behov av särskilt 
stöd. 

Kommunens vård- och 
omsorgsförvaltning

Hemtjänst Kommunens vård- och 
omsorgsförvaltning samt enskilda 
utförare.

Tillagning och distribution av mat. Kommunens Kost- och 
transportservice.

Omsorg om äldre och 
funktionsnedsatta: särskilda boenden, 
äldreboenden, hemtjänst.

Personlig assistans Kommunens vård- och 
omsorgsförvaltning

Ett flertal förskolor i Katrineholm 
samt i Bie, Julita, Valla, Sköldinge, 
Forssjö, Strångsjö och Björkvik. 

Kommunens bildningsförvaltning 
samt ett föräldrakooperativ.

Omsorg om barn: förskola, 
fritidshem

Fritidshem finns i anslutning till 
kommunala skolor i Katrineholm 
samt i Bie, Julita, Valla, Sköldinge, 
Forssjö, Strångsjö och Björkvik.

Kommunens bildningsförvaltning.

Kullbergska sjukhusets bassäng. Region SörmlandHygien och sanitet: simhallar

Duveholmshallens simhall. Kommunens sportcentrum, 
Katrineholms Fastighets AB

Social omsorg Skyddsbedömningar Kommunens socialförvaltning
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4.7 Livsmedel
Följande samhällsviktiga verksamheter har identifierats inom sektorn livsmedel.

Viktig samhällsfunktion Samhällsviktig verksamhet Aktörer

Jordbruk: djurhållning produktion av 
spannmål och andra grödor

Storskalig fjäderfäuppfödning, 
svinproduktion, äggproduktion 
samt mjölk- och nötköttproduktion

Det finns 13 verksamheter som är 
tillstånds- eller anmälningspliktiga.

Dessutom finns ett stort antal 
mindre djurhållande gårdar.

Livsmedelsproduktion: slakterier, 
mejerier, charkuterier, bagerier

Kronfågel slakteri i Valla. Kronfågel

Livsmedelsdistribution: distribution 
och dagligvaruhandel

Livsmedelsaffärer Ett flertal större livsmedelsaffärer

Livsmedelskontroll Kontroll och uppföljning för att 
säkerställa livsmedelssäkerheten.

Bygg- och miljönämnden samt 
samhällsbyggnadsförvaltningen
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4.8 Information och kommunikation
Följande samhällsviktiga verksamheter har identifierats inom sektorn information och 
kommunikation.

Viktig samhällsfunktion Samhällsviktig verksamhet Aktörer

Nät och nätdrift, mobilmaster, 
telestationer

Telia, Skanova, Tele2

Kommunens telefonväxel Kommunen med underliggande 
bolag

Sörmland Vattens telefonväxel Sörmland Vatten

Nödsamtal SOS Alarm

Telefoni: nätdrift, överföring av 
samtal och meddelanden

Trygghetslarm Tunstall, Caretec, Securitas, Offentlig 
säkerhet

Dataöverföring: nätdrift, 
åtkomst till internettjänster

Nät och nätdrift, mobilmaster, 
stadsfibernätet

Utsikt (Tekniska verken),
Telia, Skanova, Bredbandsbolaget

Kommunens webbplats Kommunen med underliggande 
bolag

Sörmland Vattens webbplats Sörmland Vatten

Krisinformation.se MSB och andra myndigheter utanför 
kommunen

Nätbaserade 
informationskanaler

Sociala medier Facebook och Twitter

Kommunens e-posttjänst Kommunen med underliggande 
bolag

Kommunikationskanaler

Kommunens intranät (Communis), 
kontaktcenter

Kommunen

Rakelmaster och -drift MSB och driftentreprenör Rakel: nätdrift, överföring av 
samtal

Samband för ledning och 
samverkan

Kommunen med underliggande 
bolag, Västra Sörmlands 
Räddningstjänst, Polismyndigheten, 
Region Sörmland, Länsstyrelsen 
Södermanland, SOS Alarm, Tekniska 
Verken

Redaktion Katrineholmskuriren (trycks i 
Eskilstuna)

Dagstidningar - produktion och 
distribution

Distributionsnät Prolog
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Närradiostation
Närradiosändare

Katrineholms närradioförening 
(trossamfund, politiska 
organisationer)

Rundradio: produktion och 
distribution av lokalradio och 
närradio

Lokalradio för krisinformation, 
trafikinformation och information 
om driftstörningar i viktiga system

Sveriges Radio (redaktioner i 
Eskilstuna och Nyköping)

Distribution av post PostNord

Ombud för inlämning och 
hämtning av försändelser: 
Katrineholm (4 st), Julita, Valla, 
Björkvik.

PostNord, Bring

Ombud för inlämning av paket 
Katrineholm (3 st), Julita.

DHL

Post: distribution av brev och 
paket

Företagscenter i Katrineholm PostNord
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4.9 Socialförsäkringar
Följande samhällsviktiga verksamheter har identifierats inom sektorn socialförsäkringar.

Viktig samhällsfunktion Samhällsviktig verksamhet Aktörer

Kommunens socialförvaltning KommunenUtbetalningar inom sjuk- och 
arbetslöshetsförsäkring samt 
ekonomiskt bistånd: handläggning 
av utbetalningar och ansökningar

Försäkringskassans servicekontor Försäkringskassan

Utbetalningar från det allmänna 
pensionssystemet - handläggning av 
utbetalningar

Pensionsmyndighetens 
servicekontor

Pensionsmyndigheten

4.10 Skydd och säkerhet
Följande samhällsviktiga verksamheter har identifierats inom sektorn skydd och säkerhet.

Viktig samhällsfunktion Samhällsviktig verksamhet Aktörer

Räddningstjänst: 
räddningsinsatser

Räddningsstationer i 
Katrineholm, Björkvik, Julita

Västra Sörmlands 
Räddningstjänst

Polis: övervakning av allmän 
ordning och säkerhet, 
spaning och 
brottsutredningar

Polisstation Katrineholm, 
polisinsatser

Polismyndigheten

Militär verksamhet Bevakning och skydd av viktiga 
objekt, stöd till samhället

Försvarsmakten

Vaktbolag: bevakning Bevakning och 
värdetransporter

Securitas och Avarn
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4.11 Offentlig förvaltning
Följande samhällsviktiga verksamheter har identifierats inom offentlig förvaltning.

Viktig 
samhällsfunktion

Samhällsviktig verksamhet Aktörer

Regional ledning Samverkan i Södermanlands län – 
DSAM

Kommundirektör, tjänsteman i beredskap, 
Länsstyrelsen Södermanland

Kommunal krisledning Kommunens krisledningsnämnd, 
krisledningsgrupp, förvaltningsledningar

Kommunens krisstöd – 

(fd POSOM)

Ordförande från kommunens 
socialförvaltning samt personal från 
bildningsförvaltning, service- och 
teknikförvaltning

Tjänsteman i beredskap för 
kommunen

Räddningschef i beredskap för 
ledning av räddningsinsatser

Västra Sörmlands Räddningstjänst

RTÖG Räddningstjänsten Östra Götaland

Lokal ledning

Tjänsteman i beredskap för vatten 
och avfall

Sörmland Vatten

Miljötillsyn SamhällsbyggnadsförvaltningenTillsyns- och 
tillståndsverksamhet

Tillsyn enligt lagen om skydd mot 
olyckor och lagen om brandfarliga 
och explosiva varor

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Indikerings- och 
laboratorieverksamhet

Laboratorium på 
avloppsreningsverket.

Sörmland Vatten

Meteorologiska tjänster Mätstationer Floda

Transport och förvaring av avlidna Regionen och Katrineholmsbygdens 
församling/Björkviks församling i samverkan 
med begravningsbyråer

Politivagn Polismyndigheten upphandlar tjänsten av 
extern leverantör.

Begravningsceremoni Kyrkor och samfund, begravningsbyråer

Begravningstjänster

Krematorium, begravningsplats Katrineholmsbygdens församling, Björkviks 
församling



 

32 (52)

4.12 Transporter
Följande samhällsviktiga verksamheter har identifierats inom sektorn transporter.

Viktig 
samhällsfunktion

Samhällsviktig verksamhet Aktörer

Vägtransporter: 
persontransporter och 
distribution av varor 
och material

Väghållning inklusive snöröjning, 
åkerier, skolskjutsar, färdtjänst, 
beställningstrafik med buss och 
taxi, logistiktjänster, 
distributionstjänster

Trafikverket, M4, DHL, Schenker, Samskip 
van Dieren, Länstrafiken Sörmland, Nobina. 
Flertal privata buss- och taxiföretag, åkerier 
och föreningar.

Järnvägstransporter: 
persontransporter och 
transport av varor och 
material

Järnvägsanläggningen och dess 
kraftförsörjning, drift och 
underhåll, trafikinformation, 
passagerarstation, 
terminalverksamhet, 
passagerartrafik, godstrafik

Trafikverket, Jernhusen, Katrineholms 
logistikcentrum. SJ, Veolia, Hector Rail, 
Samskip van Dieren.

Omlastning av varor till 
kommunens 
verksamheter

Omlastningscentralen Kommunen
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5. Identifierade kritiska 
beroenden för kommunens 
samhällsviktiga verksamhet
Riskanalysen undersöker skadehändelser och värderar dessa var för sig. Detta synsätt innebär 
en förenkling, eftersom störningar i en funktion kan orsaka störningar i en annan. 
Samhällsviktiga funktioner och verksamheter är i många fall beroende av varandra.

Ett kritiskt beroende innebär att ett bortfall eller störning i en verksamhet kan leda till 
nedsatt funktion i andra verksamheter, som i sin tur kan leda till en allvarlig kris i samhället

Detta avsnitt redovisar dels kritiska beroenden som gäller samhället som helhet, dels kritiska 
beroenden för några områden där kommunen har ett särskilt ansvar.

5.1 Kritiska beroenden i samhället
Samhället är som helhet beroende av el, vilket innebär att en långvarig och omfattande 
elstörning kommer att orsaka följdhändelser i andra samhällsviktiga verksamheter såsom 
försörjningen av vatten och fjärrvärme, rening av avlopp, elektroniska kommunikationer, 
trygghetslarm, transporter, betalningssystem och kontantförsörjning. Sannolikheten för ett 
omfattande och långvarigt elavbrott är mycket låg. 

Störningar i elektroniska kommunikationer leder till mycket stora svårigheter i samhällsviktig 
verksamhet. De allra flesta verksamheterna är beroende av telefoni för sin interna funktion och 
för att medborgarna ska kunna få kontakt med dem. Allt fler system i samhället är också 
beroende av IT för sin funktion, till exempel logistik, betalningstjänster, kontanthantering samt 
trygghetslarm för både personal och vårdtagare. De elektroniska kommunikationerna är i sin 
tur beroende av en fungerande elförsörjning från användaren, via kommunikationsnätverken, 
till servrarna som tillhandahåller tjänsterna.

Många verksamheter bedrivs idag med ett minimum av lagerhållning av förnödenheter och 
insatsvaror. I stället förlitar verksamheterna sig på återkommande leveranser baserade på 
regelbundna avstämningar och beställningar med stöd av informationssystem. Detta innebär 
att verksamhetens beroende av elektroniska kommunikationer och transporter ökar. En 
störning i transportsystemen kan snabbt fortplanta sig till andra delar i samhället och orsaka 
störningar i samhällsviktig verksamhet. Transporterna är i sin tur i hög grad kritiskt beroende av 
drivmedelsförsörjningen, som i sin tur har ett stort elberoende. En ny tid med nya 
förutsättningar leder till ökade krav på lagerhållning. Arbetet med ”Civilförsvaret” gör att 
vissa/många verksamheter måste skapa eller öka sina lager.
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5.2 Omsorgsverksamhet på vårdboende
Kommunen har ett särskilt ansvar för de sköraste människorna i samhället. Det är också de som 
har svårast att klara sig själva i en krissituation och vid en eventuell evakuering kanske 
försämras svårt eller i värsta fall avlider. Det är därför relevant att analysera 
omsorgsverksamhetens kritiska beroenden vid ett vårdboende.

Omsorg om äldre på 
vårdboende

Personal

Transporter

VärmeMat

Drivmedel

El

Vatten Avlopp

Omsorg om äldre på 
vårdboende

Personal

Transporter

VärmeMat

Drivmedel

El

Vatten Avlopp

Figur 1: Kritiska beroenden i äldreomsorgen vid ett vårdboende.

Utan personal kan ingen verksamhet bedrivas på vårdboendet. Personalen är i sin tur beroende 
av transporter för att ta sig till arbetet. Många transporter är beroende av drivmedel från 
tankstationer, som är beroende av el för att driva pumparna. Omsorgen är även direkt 
beroende av el för belysning och för att driva medicinsk utrustning, lyftanordningar och hissar. 
De äldre är känsliga för låga inomhustemperaturer, vilket kan avsevärt försämra deras tillstånd, 
varför verksamheten är beroende av värmeförsörjningen. Den är i sin tur beroende av el för att 
driva pumpar i distributionsnät för fjärrvärme och för cirkulation i byggnader. Omsorgen är 
också beroende av fungerande vatten och avlopp, som i sin tur behöver el vid vatten- och 
avloppsverk och vid tryckstegringspunkter och pumpstationer. Maten som serveras inom 
äldreomsorgen kommer från kost- och transportservice som är beroende av el för matlagning 
och transporter för distributionen av maten och för leveranser av livsmedel.
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5.3 Omsorg om barn på förskola
Omsorg om barn på förskola är en samhällsviktig verksamhet genom att den gör det möjligt för 
barnens föräldrar att gå till sina arbeten. Om verksamheten inte kan bedrivas måste föräldrar 
till små barn stanna hemma, vilket påverkar annan samhällsviktig verksamhet negativt. Därför 
är det relevant att studera barnomsorgens kritiska beroenden vid en förskola.

Figur 2: Kritiska beroenden i barnomsorgen vid en förskola.

Utan personal kan ingen verksamhet bedrivas på förskolan. Personalen är i sin tur beroende av 
transporter för att ta sig till arbetsplatsen. Många transporter är beroende av drivmedel från 
tankstationer, som är beroende av el för att driva pumparna. Maten som serveras inom 
barnomsorgen kommer från kost- och transportservice som är beroende av el för matlagning 
och transporter för distributionen av maten och för leveranser av livsmedel. Den kalla och 
mörka delen av året behöver förskolan värme och el. Vatten och avlopp är inte lika kritiskt som 
inom äldreomsorgen. Personalen kan bedriva verksamheten i anpassad form under dessa 
förhållanden. Däremot blir verksamheten mera arbetskrävande vilket kan kräva förstärkt 
bemanning.
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5.4 Kommunal ledning och kriskommunikation
Vid en kris måste kommunens ledning prioritera de mest angelägna verksamheterna. Detta 
kräver dels en god bild av läget inom kommunens verksamheter och inom kommunens 
geografiska område, dels förmåga att inrikta resurserna i samverkan med andra aktörer. 
Kommunen måste koncentrera sina insatser till de sköraste i samhället, vilket innebär att de 
allra flesta medborgarna måste ha en beredskap för att klara sig med egna resurser. För att 
vägleda dem har kommunen ett särskilt ansvar för kriskommunikation. Det är därför relevant 
att analysera kritiska beroenden inom kommunal ledning och kriskommunikation.

Figur 3: Kritiska beroenden i kommunal ledning och kriskommunikation.

Utan personal kan ingen ledning eller kriskommunikation bedrivas. Personalen är i sin tur 
beroende av transporter för att ta sig till arbetsplatsen. Många transporter är beroende av 
drivmedel från tankstationer, som är beroende av el för att driva pumparna. Verksamheten är 
direkt beroende av el för att kunna lösa sina uppgifter vid en kris till exempel för belysning eller 
för framställning av informationsmaterial. Telefon är den viktigaste kanalen som medborgarna 
har till kommunen med kommunens telefonväxel som en central funktion. Telefonväxeln är IP-
baserad och således beroende av infrastruktur för elektroniska kommunikationer. Det samma 
gäller för andra viktiga informationskanaler som kommunens e-post och webb. Dessutom är 
larmfunktionen beroende av telefoni för att kunna larma och kalla in personal. Telefonsystem 
och elektroniska kommunikationer är beroende av elförsörjningen.
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6. Identifierade och 
analyserade risker för 
kommunen och kommunens 
geografiska område
6.1 Identifierade hot och risker i kommunen
Nedan följer en bruttolista med risker som har identifierats i det inledande arbetet med Risk- 
och sårbarhetsanalysen. 

Naturolyckor

1. Ras och skred
2. Storm
3. Snöstorm
4. Värmebölja
5. Skyfall
6. Jordskred
7. Isstorm
8. Höga flöden (översvämning)
9. Skogsbrand

Olyckor

10. Trafikolycka

11. Trafikolycka med skolbuss

12. Tankbilsolycka med farligt gods

13. Olycka som påverkar tågtrafiken

14. Urspårning med persontåg

15. Tågolycka med farligt gods

16. Utsläpp av ammoniak från konstfrusen isbana

17. Utsläpp av klor från simhallen

18. Brand i flerfamiljshus

19. Brand i publik lokal

20. Brand i lokal under stort idrottsevenemang

21. Brand på sjukhuset

22. Flygolycka
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Smitta

23. Pandemi (influensa)

24. Zoonos på lantbruk

25. Råttinvasion

26. Kärnteknisk olycka

27. Deponering av medicinskt radioaktivt avfall av misstag.

28. Matförförgiftning av t.ex. elever på skola, personal inom samhällsviktig verksamhet

Teknisk infrastruktur och försörjningssystem

29. Avbrott i elförsörjningen

30. Kapacitetsbrist i elförsörjningen innebär att Styrel aktiveras för att prioritera elleveranser till 
olika områden i kommunen.

31. Funktionsfel i vattenverket

32. Omfattande störning i avloppshanteringen

33. Funktionsfel i värmeverket

34. Omfattande avbrott i fasta och mobila telenäten i kommunen.

35. Cyberangrepp; stöld av information, manipulera information

36. Avbrott i kommunens nätverk

37. Avbrott på markbunden radio och television

38. Avbrott på elektroniska betalningssystem

39. Avbrott i transporterna av petroleumprodukter till tankstationer

Antagonistiska hot och social oro

40. Gråzonsproblematik (”fake news” även kallad desinformation)

41. Utpressning mot näringsidkare

42. Sammanstötningar mellan rivaliserande gäng

43. Seriepyromani

44. Skolskjutning

45. Politisk demonstration leder till upplopp

46. Rekrytering av ungdomar till kriminella nätverk

47. Skadegörelse

48. Spridning av nya droger

49. Flera unga som tar livet av sig

Övrigt

50. Ny invasiv djurart som sprider sig och förstör ekosystem 
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6.2 Riskanalys
Utifrån de risker som identifierats togs det fram fem olika scenarier för samtliga verksamheter 
att arbeta med. De hade även möjligheten att ta fram ett eget scenario. I vissa fall prioriterades 
detta istället för ett av de i förväg bestämda. Scenarierna valdes utifrån kommunens behov att 
bygga en grundläggande robust förmåga att hantera störningar. 

6.2 Scenarier
1. Långvarigt elavbrott
2. Cyberangrepp
3. Avbrott i vattenförsörjningen för tätorten
4. Brand i känslig eller kritisk verksamhet
5. Långvarig värmebölja
6. Våldsdåd/skolskjutning

Alla verksamheter avslutade varje scenario med att göra en riskbedömning utifrån sannolikhet 
och konsekvens. Sannolikheten upplevdes dock i flera fall vara svår att bedöma. I de fall då 
händelser bedömdes som osannolika låg fokus mer på konsekvensen med analys på egna 
förmågan.

1
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7. Scenarioanalyser
7.1 Elbortfall på grund av snöstorm
Motivering till scenariot: Vårt moderna samhälle är extremt beroende av att elen fungerar. Det krävs 
att kommunen kontinuerligt arbetar med frågor kring elbortfall för att förbereda sig på avbrott och 
att komma fram till vilka verksamheter man ska kunna bedriva med hjälp av bland annat reservkraft 
och planer.

Scenario
”Den 3 januari drabbar en omfattande snöstorm Södermanlands län. Den leder till ett totalt 
elavbrott för kommunen under fem dagar med stora snömängder. Det är -5 grader. Vägar är 
svåra att komma fram på och kommunikationssystem skulle bara fungera under några få 
timmar efter att elen försvunnit. Det blir snabbt kallt inne i lokaler och många kommuninvånare 
klarar inte av att bo kvar hemma då man inte kan tillgodose behovet av mat och värme.”

Övergripande konsekvenser för kommunen
Ett totalt eller ett mycket omfattande elavbrott skulle vara en stor utmaning för kommunen. 
Flera verksamheter skulle få stänga igen och flera skulle få evakuera. För vissa får det små 
konsekvenser ur ett samhällsperspektiv, medan det blir större påverkan om ett äldreboende 
måste stänga och de äldre evakueras till annan plats. Det kan även bli konsekvenser om 
förskolor måste stänga. Det leder till att föräldrar inte kan lämna sina barn och att de själva inte 
kan åka till sina arbeten. Beroende på vad de arbetar med kan det leda till stora problem för 
samhällsviktiga funktioner såsom hemtjänsten, räddningstjänsten, polisen, sjukhuset, VA 
bolaget med flera. 

Det skulle bli mycket svårt att kommunicera då mobiltelefonin endast skulle räcka några timmar 
varvid krisledning och samverkan försvåras avsevärt. Det finns en Rakelmobil18 inom varje 
förvaltning/bolag, men kunskapen att använda denna är låg. Batterikapaciteten på den är även 
begränsad och möjlighet att ladda den är oklar. Endast få verksamheter har tillgång till egen 
reservkraft som gör att de kan arbeta kvar. Andra skulle få förflytta sig till annan plats som i 
dagsläget inte är utpekat.  Vård- och omsorg skulle behöva samlokalisera sina boende till färre 
äldreboenden. Dessa skulle väljas utifrån möjligheten att laga mat på plats och storlek på 
äldreboendet. Det finns inte dokumenterat i dagsläget hur detta ska fungera. Det skulle krävas 
en omfattande logistik med flera specialfordon, då vissa skulle behöva flyttas liggande. 

Det finns många följdeffekter som är svåra att förutse och en stor del i detta är mentalt hos 
personal. Det finns sällan kunskap kring hur det faktiskt är att försöka bedriva en verksamhet 
när strömmen inte fungerar och hur det skulle vara att göra det under flera dagar. På 
individnivå inom ett äldreboende kommer inte liftar att fungera, det är inte möjligt att komma 
inte in medicinskåp, hissar fungerar inte, mat kan inte tillagas och det blir kallt. Det kan vara 
svårt att komma in i dörrar som är kopplade till passersystem. Inom nästa nivå för 
verksamheten handlar det sedan om att veta hur länge kan man stanna i fastigheten och när 
måste man evakuera till annan plats eller ta emot boenden från andra platser. 

Det skulle bli mycket svårt att få en samlad bild av läget och vilka behov som måste tillgodoses 
då det inte finns en utpekad lokal där kommunens samtliga förvaltningsledningar och central 
krisledning kan ses. Uppstartstiden för krisledning bedöms vara lång när det inte är möjligt att 
få tillgång till sina ordinarie lokaler och det inte är förberett någon annanstans. 

18 Rakel är ett digitalt radiokommunikationssystem som används av aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa 
och försvar.
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Alla äldreboenden har inkopplingsmöjlighet för reservkraft, men endast en skola. År 2020 invigs 
ett nytt äldreboende som kommer att få stationär reservkraft, vilket kommer underlätta 
verksamheten. Kommunen är mycket sårbar för ett längre omfattande avbrott, då det inte finns 
tillräckligt med reservkraft och värmen försvinner. Det finns en trygghetspunkt som kan drivas 
med reservkraft för kommuninvånare som inte kan bo kvar hemma men då måsta man få dit 
reservkraft och värmefläktar.

Service- och teknikförvaltningen har en stor roll kring att förse verksamheter med mat samt att 
underhålla vägar. Det finns uthållighet på traktorer för plogning omkring ett dygn, varefter 
fordonet måste tankas. Finns det inte tillgång till drivmedel är det inte möjligt att utföra 
vägunderhåll eller frakta mat till verksamheter. Blir det en drivmedelsbrist till följd kan det få 
stora konsekvenser. Sörmland Vatten bedöms ha god redundans med egen reservkraft att 
kunna driva ledningsnätet. Likväl här är finns ett beroende av att det finns drivmedel till att 
tanka reservkraft och fordon.

Praktisk erfarenhet av scenariot
Det finns ingen erfarenhet av att hantera ett större elavbrott under en längre tid än ett dygn. 
Detta leder till att det är svårt att förutse följdeffekter som blir av händelsen. 

Riskbedömning - Bedömningen är en sammanvägning av alla verksamheters bedömningar av 
scenariot.

Scenariot bedöms som låg sannolikhet med katastrofala konsekvenser.
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7.2 Cyberangrepp
Motivering till scenariot: Digitaliseringen har ökat kraftigt och idag är kommunen mycket beroende 
av sina IT system för att kunna utföra sitt uppdrag. Det hanteras stora mängder data med allt från 
helt öppen information till sekretess. Informationen måste kunna säkras för att verksamheten ska 
kunna lita på den och att den inte hamnar i fel händer.  

Scenario
”En aktör gör flera angrepp mot kommunens olika IT system. För flera verksamheter så märker 
man inte att någon tagit sig in i systemen förrän långt efteråt eller inte alls. En verksamhet har 
upptäckt att det ändrats inställningar i behörigheter för ett system samt att dokument har 
ändrats. 

Det är samma programvara som använts mot samtliga förvaltningar som varit utsatta. 
Programmet har installerats automatiskt genom att man aktiverat det via en länk i e-post där 
man följt olika uppmaningar där avsändaren varit olika chefers e-post. Det har även varit 
flertalet USB minnen som varit förprogrammerade med programmet dolt i en fil som personal 
öppnat. Dessa USB minnen verkar ha varit direkt riktade mot kommunens specifika 
verksamheter då filerna döpts till namn som kan intressera personal: sekretess SOC, löner 2020, 
sammanställning av medarbetarsamtal 2019, avsked av personal. Det verkar som att USB minnena 
har hittats både inom- och utomhus i flera verksamheter vilket även tyder på att man kan ha 
haft obehöriga i sina lokaler. Programmet verkar ha haft flera funktioner: 

 en del som kan aktivt via e-postprogrammet skickat filer som är öppna 
 kunnat filma det som visas på skärmen
 e-post har kunnat hämtas direkt via inkorgen och samtliga mappar i e-postprogrammet

Programmet har via användarens e-post skickat informationen vidare till en e-postadress.

Det görs ingen övergripande utredning kring angreppet då ingen förvaltning anmäler till Service 
Desk, 0150-56900 alt. 6900@katrineholm.se.” 

Övergripande konsekvenser för kommunen
Kommunen hanterar stora mängder information i sina nätverk. Är det en tillräckligt motiverad 
aktör med förmåga, är det möjligt att komma åt känslig information eller göra ändringar i 
system. Alla förvaltningar och bolag arbetar i IT system och de allra flesta kan ses som 
molntjänster, vilket gör att det är möjligt att ansluta via VPN19 från till exempel hemmet. Det 
kan få stora konsekvenser om information som är känslig hamnar i fel händer. Kritiska system 
som är viktiga för att kommunen ska kunna hantera information som medicinhantering eller 
uppgifter rörande individer med skyddad identitet måste kunna säkerställas. En annan risk som 
kan få stora konsekvenser är om information ändras, behörigheter ändras och om beslut fattas 
på felaktiga grunder med manipulerade uppgifter. Mycket handlar om kunskap hos 
medarbetarna att till exempel inte skicka känslig information med vanlig e-post, 
lösenordshantering och säkerhetskultur. Det lagras ofta känslig information i e-
postprogrammet. 
Medarbetare som kan komma åt känslig information kan även råka ut för otillåten påverkan i 
syfte att ändra ett beslut eller lämna ut information.

19 VPN = virtuellt privat nätverk, en VPN-tunnel är en krypterad anslutning mellan två punkter på ett öppet nätverk 
(vanligtvis internet)

mailto:6900@katrineholm.se
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Praktisk erfarenhet av scenariot
Kommunen är utsatt för återkommande IT angrepp av olika storlek. Vid ett tillfälle fick 
kommunen in ett virus som påverkade omkring tusen användare. Något större angrepp där en 
aktör fått tag på känslig information eller ändringar av något slag har gjorts, har inte skett eller 
upptäckts.

Riskbedömning - Bedömningen är en sammanvägning av alla verksamheters bedömningar av 
scenariot. 

Scenariot bedöms som medelhög sannolikhet med mycket allvarliga konsekvenser.
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7.3 Avbrott i dricksvattenförsörjning
Motivering till scenariot: Vatten är ett otroligt viktigt livsmedel som vi är beroende av för att kunna 
laga mat, för vätska och för att kunna sköta vår hygien.

Scenario
”På grund av ett omfattande sabotage blir det ett totalt avbrott i ledningsnätet för vatten under 
flera dagar. Detta leder till att det inte kommer vatten i kranen, toaletten eller dusch. Även 
brandpostnät är utan vatten.”

Övergripande konsekvenser för kommunen
Sörmland Vatten och Avfall AB (i fortsättningen Sörmland Vatten) är ansvariga för leverans av 
dricksvatten. När vattnet försvinner aktiveras deras krisledning och Nödvattenplan. Planen 
pekar ut vilka platser man ska placera vattentankar på.

Om fyllning av vattentornet upphör finns det vatten i cirka ett dygn innan det är tomt. 
Meddelande om att hushålla med vatten skulle gå ut och Sörmland Vattens erfarenhet av detta 
är att människor är sparsamma. Kommunen skulle även ta hjälp av VAKA20, en nationell 
vattenkatastrofgrupp, som kan bistå med både kompetens och materiell. Om detta skulle hända 
skulle även Flens tätort bli utan vatten och det skulle ställa stora krav på uthållighet för 
Sörmland Vatten.

Samtliga verksamheter skulle påverkas av avbrottet. Få verksamheter verkar förstå vilka 
följdeffekter ett avbrott i vattnet får. Att inte kunna nyttja toaletter och dusch skulle för många 
verksamheter bli problematiskt. Skulle det inte vara möjligt att få tillgång till toalettmoduler som 
till exempel ”bajamaja” så kan inte verksamheten hållas igång. Skolan skulle högst troligt tvingas 
stänga medan andra skulle kunna hålla öppet, men inte kunna tillhandahålla WC. För vården 
skulle behovet av vatten vara fortsatt stort även om det är möjligt att tillgodose vissa behov 
med engångsartiklar.

20 https://www.livsmedelsverket.se/produktion-handel--kontroll/krisberedskap-och-civiltforsvar/krisberedskap-
for-dricksvatten/?AspxAutoDetectCookieSupport=1#VAKA,%20nationell%20vattenkatastrofgrupp
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Service- och teknikförvaltningen står för matlagning i kommunen och är beroende av vatten för 
detta. Förvaltningen måste på något sätt få in vatten till sina kök. Nödvattenplanen visar på vilka 
platser som det kommer finnas vatten på, men den beskriver inte hur vatten ska komma från 
denna plats och in i verksamheten. Här har kommunen en stor uppgift att precisera en 
logistikkedja, då många förlitar sig helt på att Sörmland Vatten och service- och 
teknikförvaltningen ordnar detta. Det är dunkar som vatten får hämtas i, men de ska fraktas av 
någon från vattentank in i till exempel ett äldreboende. Eventuellt kan det komma att krävas 
någon form av bevakning/service vid tankarna för att det ska fungera bra.   

Hur svåra konsekvenser som denna händelse får hänger helt och hållet på vilken tillgång det 
finns på vatten från Sörmland Vatten och vilken förmåga det finns i kommunen att leverera 
detta in i verksamheterna. Det bedöms även bli en stor åtgång på dryck från affärer, dunkar att 
hämta vatten i och ett stort tryck på telefonväxeln till både kommunen och Sörmland Vatten. 
Flera stora privata aktörer skulle bli utan vatten, vilket kan leda till stora kostnader för dem. 

Kommunikation kommer vara en stor del i hantering av detta. Det kommer vara viktigt med 
samstämmig information. 

Praktisk erfarenhet av scenariot
Ett omfattande avbrott i vattenförsörjning har kommunen inte varit med om. Sörmland Vatten 
har erfarenheter från Vingåkers kommun där flertalet större läckor under en längre tid har 
förekommit.

Riskbedömning - Bedömningen är en sammanvägning av alla verksamheters bedömningar av 
scenariot. 

Scenariot bedöms som låg sannolikhet med allvarliga konsekvenser. 
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7.4 Brand i kritisk verksamhet
Motivering av scenario: En brand kan leda till dödsfall, personskador, skador på fastigheter eller 
förlust av en hel verksamhet. Även om en brand inte blir så stor så kan röken sprida sig och göra 
byggnaden obrukbar under en tid.

Scenario
”I detta scenario fick varje verksamhet välja var en brand skulle vara känslig och potentiellt 
kunna orsaka personskador, skada/förlust av byggnad eller förlust av information eller viktig 
funktion.” 

Konsekvenser för kommunen
Beroende på var branden startar och vilken tidpunkt på dygnet, kan en brand få stora 
konsekvenser för en eller flera verksamheter. En viktig faktor är tidig upptäckt av branden för 
att kunna åtgärda den när den är mindre. Skolor i landet är generellt sett mycket utsatta för 
anlagda bränder, vilket medför stora kostnader för samhället. Även i Katrineholm finns detta 
problem genom bränder på toaletter, i omklädningsrum eller utomhus intill fasaden. Det är 
flera saker som kan påskynda ett brandförlopp såsom var verksamheten ligger samt om 
branden är anlagd och startar snabbt. Det spelar även stor roll om det byggnadstekniska 
brandskyddet inte fungerar som tänkt genom att en branddörr är uppställd eller ett hål i väggen 
i en brandcellsgräns vid renovering har gjorts.

Ett brandattentat mot till exempel stadshuset Gröna kulle kan även upplevas som ett hot mot 
demokratiska värden och påverka tryggheten negativt i kommunen. Vissa verksamheter kan ha 
dubbla funktioner för kommunen som är viktiga ur krishanteringssynpunkt som en skola som 
kan fungera som trygghetspunkt. Även känslan av otrygghet som elever och personal på en 
skola kan uppleva till följd av en brand går inte att bortse ifrån. 

Vid bränder med mycket giftig rök är det vindens riktning som avgör vilka konsekvenser det blir. 
Vid en brand kunde en skola och sjukhuset drabbats hårt av mycket giftig rök, men då låg 
vinden åt ett annat håll. 
Om det byggnadstekniska brandskyddet med brandceller och brandlarm fungerar tillsammans 
med personal som kan agera, bedöms som osannolikt att en brand skulle totalförstöra ett 
äldreboende, skola eller annan kommunal verksamhet. Därför är det så viktigt att det 
förebyggande arbetet fortsätter. 

Praktisk erfarenhet av scenariot
Kommunen har inte haft någon större brand som krävt evakuering av exempelvis äldre från 
äldreboende. Däremot har bränder förekommit som påverkat extern samhällsviktig 
verksamhet, såsom tågtrafiken.

Riskbedömning - Bedömningen är en sammanvägning av alla verksamheters bedömningar av 
scenariot. 

Scenariot bedöms som låg sannolikhet med allvarliga konsekvenser.
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7.5 Långvarig värmebölja
Motivering till scenariot: Scenariot är kopplat till kommunens utmaningar med ett förändrat klimat.

Scenario
”Under flera veckor på sommaren är det mycket varmt i kommunen med över 35 grader på 
dagarna flera gånger. SMHI går flera gånger ut med varningar om höga temperaturer. 
Skogbrandsrisken är mycket hög och runt om i landet är det flera skogsbränder. RTÖG21 har 
under två tillfällen tagit personal i anspråk från VSR”

Konsekvenser för kommunen
Det finns grupper i samhället som är extra sårbara för höga långvariga temperaturer, så kallade 
riskgrupper22

 Äldre
 Kroniskt sjuka
 Personer med funktionsnedsättning
 Små barn och gravida
 Personer som tar vissa mediciner

För kommunens del finns dessa individer inom vård och omsorg och skolan. För vårdens del blir 
det mycket varmt på äldreboendena och de får svårt att kyla ner lokalerna, trots att 
kylanläggningar köpts in. Grund- och gymnasieskolan har sommarlov, men förskoleverksamhet 
bedrivs under hela sommaren. Det är varmt både inom- och utomhus för barnen och de 
behöver extra uppsikt för att inte bränna sig i solen eller blir uttorkade. Vissa tider på dagen är 
det inte möjligt att vistas ute alls.

För räddningstjänsten är skogsbrandsrisken mycket hög och vid sådana insatser går det åt 
mycket personal och insatserna kan bli långvariga. Det kan även leda till urspårningar på 
järnvägen till följd av solkurvor eller att tågen råkar anlägga gräsbränder utmed järnvägen vid 
inbromsningar.

Praktisk erfarenhet av scenariot
Under sommaren 2018 upplevdes detta scenario på riktigt och verksamheter fick erfarenheter 
kring hur det är möjligt att arbeta inom till exempel vården. Det togs fram en rutin för höga 
temperaturer. En skola har under två dagar 2019 tvingats stänga då det var för varmt inomhus. 
De flesta verksamheter anger att det går att jobba, men att det är varmt och personal blir trött 
och slö. Det är viktigt att funktioner som exempelvis hanterar mediciner, kör mycket transporter 
eller ansvarar för barn kan fungera och här har både chefer och kollegor ett ansvar.

Riskbedömning - Bedömningen är en sammanvägning av alla verksamheters bedömningar av 
scenariot. 

Scenariot bedöms som mycket hög sannolikhet med allvarliga konsekvenser. 

21 Räddningstjänsten Östra Götaland
22 https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/krisberedskap/varmeboljor/
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7.6 Våldsdåd med flera döda och svårt skadade
Motivering till scenariot: Detta var ett scenario som tre förvaltningar själva valde att arbeta med. Det 
finns en oro för våldsdåd i flera verksamheter och därför behöver man arbeta vidare med det.

Scenario
”En okänd förövare tar sig in i en utbildningsverksamhet och börjar skjuta. Många hör 
skottlossningen men flera märker inte av den alls. Någon aktiverar brandlarmet vilket gör att 
flera möter förövaren som fortsätter att skjuta. Larm till SOS 112 kommer snabbt in från flera 
personer som finns på skolan. SOS 112 klassar händelsen som ett PDV larm; Pågående dödligt 
våld, och polis, räddningstjänst och ambulans larmas samtidigt. När polis anländer till platsen är 
det kaos med chockade personer utanför byggnaden och oklart om var gärningspersonen 
finns.”

Konsekvenser för kommunen
Med flera döda och många skadade skulle konsekvenserna vara katastrofala. Ovissheten i 
inledningsskedet kring vad som hänt skulle kunna leda till en handlingsförlamning. En 
skolskjutning är en svår händelse att hantera för kommunen. 

I det akuta skedet skulle polisen ansvara för händelsen och de har som mål att hitta 
gärningspersonen så fort som möjligt. Ambulansen har ansvar för mediciniskt 
omhändertagande med första hjälpen där räddningstjänsten skulle bistå med resurser.

När det akuta skedet är över börjar det stora arbetet för kommunen. Det kommer att krävas 
omfattande organisering av krisstöd, krisledning och kriskommunikation. Trycket från anhöriga, 
kommuninvånare och media kommer vara enormt. Händelsen bedömds få stor spridning i 
sociala medier där filmer med känsligt innehåll kan komma att spridas och ryktesspridningen 
blir stor. 

En svår utmaning för kommunen skulle vara att hantera den stora otryggheten som skulle 
sprida sig med frågor som ”kan det hända på fler skolor?” ”Vågar föräldrar skicka sina barn till 
skolan?”. 

Praktisk erfarenhet av scenariot
Det finns ingen erfarenhet av att hantera ett liknande scenario. 

Riskbedömning - Bedömningen är en sammanvägning från de tre verksamheter som arbetade med 
scenariot. 

Scenariot bedöms som medelhög sannolikhet med katastrofala konsekvenser.
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8. Identifierade sårbarheter 
och brister i krisberedskap 
inom kommunen och dess 
geografiska område
8.1 Identifierade sårbarheter och brister inom kommunens 
verksamhet
 Elförsörjning: Den reservkraft som finns idag är inte tillräcklig för att kunna bedriva 

verksamhet på en acceptabel nivå. Det finns inget uttalat om vilka verksamheter som ska 
prioriteras. Endast en skola kan kopplas in på reservkraft.

 Krisledning och krisledningsplatser: finns en okunskap kring hur krisledning fungerar 
mellan förvaltning och central krisledning. Alla förvaltningar bör ha en utpekad och 
förberedd lokal för krisledning. Kommunens centrala krisledning har brandstationen som 
sekundär ledningsplats. Det är inte fastställt om detta ska gälla samtliga förvaltningar och 
bolag. Det är inte förberett på brandstationen att ta emot någon krisledning.

 Drivmedel: Om det blir en drivmedelsbrist är kommunen sårbar. Finns inga depåer.
 Livsmedel: kommunen är sårbar om det blir dröjsmål i leveranser av mat då man inte har 

lagerhållning
 Krisledningsplaner: Planer ser väldigt olika ut i verksamheterna och de bör bygga på 

samma grund för att enklare kunna arbeta förvaltningsövergripande 
 Materiella resurser: man är inte förberedd på ett avbrott i vattenförsörjning inom 

kommunens verksamheter
 IT: Det finns stora risker ifall medarbetare råkar göra något i IT systemen som riskerar 

säkerheten: öppnar skadliga länkar, råkar installera program eller andra sätt som riskerar 
informationssäkerheten. 

8.2 Identifierade sårbarheter och brister inom kommunens 
geografiska område
 Samverkan: De som bedriver samhällsviktig verksamhet inom det geografiska området har 

inte tillräcklig kunskap om varandras verksamhet. Det behövs en ökad samverkan mellan 
samhällsviktiga verksamheter inom kommunens geografiska område. Kommunen 
(förvaltningar och bolag) tillsammans med Region Sörmland, polisen, försvarsmakten, 
Tekniska verken och närliggande kommuner behöver etablera en vardagssamverkan.

 Rakel: Kommunikationssystemet finns inom flertalet verksamheter men används inte. Det 
finns inte gemensamma talgrupper mellan kommunernas krisledning, Sörmland Vatten och 
Tekniska verken.

 Reservkraft: Det finns inget avtal eller på annat sätt tillgång till mer reservkraft
 Drivmedel: Det finns inget avtal eller på annat sätt tillgång till drivmedel
 Kunskap hos kommuninvånare: få är förberedda på en längre kris
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9. Behov av åtgärder med 
anledning av risk- och 
sårbarhetsanalysens resultat
De åtgärder som redovisas syftar antingen till att lindra konsekvensen eller att minska 
sannolikheten. Det förebyggande arbetet är av största vikt, men det måste alltid finnas 
beredskap att kunna hantera en snabbt uppkommen händelse.

9.1 Behov av åtgärder för kommunens egen verksamhet
De åtgärder som redovisas nedan är punkter som kan stärka kommunens förmåga att hantera 
kriser. Det bör tas fram ett åtgärdsprogram som beskriver vilken åtgärd som avses, beräknad 
kostnad, beslut om åtgärd, vem som är ansvarig för åtgärden och när detta ska vara klart. Då 
vissa åtgärder kan vara kostsamma är det svårt att besluta om detta i samband fastställande av 
kommunens RSA. 

 Kommunen bör fastställa en nivå för krisberedskap: Detta kan med fördel ske politiskt 
och beskrivas i kommunens övergripande styrdokument för krisberedskap. Det innebär att 
kommunen får en inriktning som hjälper till att styra insatser som stärker kommunens 
förmåga att hantera en störning. Exempelvis: Vid elavbrott ska kommunen kunna bedriva 
kritisk samhällsviktig verksamhet med egen reservkraft. Då får man ta fram en plan som pekar 
ut vilka platser som ska kunna drivas med reservkraft och varför. Andra punkter som 
dokumentet kan ange:

o Service- och teknikförvaltningen ska tillhandahålla mat för längre perioder 
o Det ska finnas övad och utbildad personal i alla förvaltningar och bolag, detta 

dokumenteras i en övnings- och utbildningsplan.
 Reservkraft: Kommunen behöver ta fram en långsiktig plan för reservkraft kopplat till nivå 

för krisberedskap.
 Krisledningsplats: Ge uppdrag till VSR att säkerställa att de kan ta emot kommunens 

krisledningsorganisation 
 Stabschefer: utbilda stabschefer som kan agera inom flera förvaltningar vid behov.
 Kontinuitets- och krisledningsplaner: för vattenavbrott, IT-avbrott, elavbrott, 

telefoniavbrott. Evakueringsplaner för vård och omsorg som anger samlokaliseringsplatser. 
Krisplan för våldsdåd/skolskjutning/stort antal skadade. Planer bör beskriva t.ex. arbetssätt, 
samverkansparter, material och utrustning som behövs

 Rakel: Uppdatera rutinen och säkerställ kontinuerlig användning. 
 Informationssäkerhet: arbeta mot att införa ett ledningssystem för informationssäkerhet 

och utbilda personal kontinuerligt
 Säkerhetsskydd: fortsatt arbete med säkerhetsskydd är viktigt för att säkra känslig 

verksamhet och för att få bra förutsättningar inför fortsatt arbete med det civila försvaret.
 Totalförsvar: För att vara en del av totalförsvaret kommer kommunen att behöva arbeta 

mer med det civila försvaret i form av bland annat krigsplacering av kommunanställda, 
system för delning av hemlig information och utbildning/övning. 

 Klimatanpassning: Samhällsplanera för ett förändrat klimat.
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9.2 Behov av åtgärder för kommunens geografiska område 
 Etablera trygghetspunkter: Dessa ska kunna användas som samlingsplatser för 

kommunens invånare men kan även komma att användas ifall det måste ske ett stort 
mottagande av människor från andra kommuner eller Regioner.

 Ökad samverkan: Etablera en tätare kontakt med samhällsviktiga aktörer i kommunen 
som t.ex. Tekniska Verken och Region Sörmland. Samordna insatser tillsammans med Flens 
och Vingåkers kommuner som rör gemensamma intressen.

 Utbildning och övning: Genomför kontinuerligt samverkansövningar och utbildningar
 Informera kommuninvånare om deras eget ansvar vid kris: använd 

krisberedskapsveckan, informera/utbilda inom skolan, använd sociala medier för att 
förbereda människor inför en kris, använd tydliga och enkla budskap

 Frivilligrörelserna: utred kommunens behov av samverkan med frivilliga organisationer 
inom krisberedskap

 Rakel: Ta fram talgrupper för samverkan med Sörmland Vatten och Tekniska verken
 Klimatanpassning: Samhällsplanera för ett förändrat klimat.

9.3 Övrigt (Pågående, Planerade, Genomförda)
 Ett mobilt reservkraftverk har inhandlats under 2019 och en plan för reservkraft är under 

framtagande.
 Totalförsvarsövning kommer genomföras under november
 Tjänsteman i beredskap (TIB) tillhandahålls från den 1 april 2019 av Räddningstjänsten 

Östra Götaland (RTÖG) på uppdrag från Västra Sörmlands Räddningstjänst. 
 Styrdokument för krisberedskap ska tas fram
 Åtgärdsprogram utifrån Risk- och sårbarhetsanalys 2019: Preciserande av åtgärder med 

kostnadskalkyl som kan fastställas med ansvarig funktion.
 Kontinuitetsplanering kommer att påbörjas under 2020.
 Revidering av kommunens krisledningsplaner
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Datum Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen 2020-02-07 KS/2019:307 - 009
Nämndadministration

KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Kommunledningsförvaltningen Telefon: www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post:Axel.Stenbeck@katrineholm.se

Telefax:

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Axel Stenbeck
Kommunstyrelsen

Ordförandeförslag - svar på motion att välkomna 
medborgarna att delta i Katrineholms utveckling
Ordförandes förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med 
motiveringen att möjligheterna till medborgardialog och påverkan i Katrineholms 
kommun bedöms vara tillräckliga.

Göran Dahlström (S)
Kommunstyrelsens ordförande

____________________ 
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Kommunledningsförvaltningen 2020-01-20 KS/2019:307 - 009
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KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Kommunledningsförvaltningen Telefon: www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post:Axel.Stenbeck@katrineholm.se

Telefax:

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Axel Stenbeck
Kommunstyrelsen

Svar på motion om att välkomna medborgarna att 
delta i 
Katrineholms utveckling
Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen lämnar inget förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet
Jesper Ek (L), Ewa Callhammar (L) och Inger Hult (L) har lämnat en motion om att 
välkomna medborgarna att delta i Katrineholms utveckling. Motionen utmynnar i 
följande yrkande:
Kommunfullmäktige beslutar att införa E-förslag för att öka medborgarans inflytande 
även mellan val.

Ärendets handlingar Motion från Jesper Ek (L), Ewa Callhammar (L) och Inger Hult (L), 2019-09-12

Ärendebeskrivning
Medborgarförslag infördes som ett sätt att öka det demokratiska och politiska 
inflytandet hos medborgarna mellan valen, samt att stärka inflytandet hos barn och 
unga samt personer med utländsk bakgrund som saknar rösträtt. Att införa 
medborgarförslag är frivilligt men hanteringen regleras i kommunallagen. 
Demokratiutredningen (SOU 2016:5) konstaterar att merparten av inlämnade 
medborgarförslag gäller synpunkter och klagomål av kommunens vardagliga service, 
främst inom trafik- och infrastrukturfrågor. För denna typ av frågor har Katrineholms 
kommun en synpunktshantering där medborgare får svar inom 14 dagar.

Samma utredning påvisar att medborgarförslag kräver omfattande administration. Ett 
medborgarförslag beräknas ta cirka tolv timmar att besvara, med en genomsnittlig 
kostnad på 4 800 kronor.    

Flera kommuner erbjuder, istället för medborgarförslag, medborgare att påverka och 
lämna förslag genom så kallade e-förslag. Då hanteringen av e-förslag inte regleras inom 
lag ger detta kommunerna större möjligheter att forma och styra förslagen som lämnas 
in. Den vanligaste formen av e-förslag är att medborgare får lämna förslag på 
kommunens hemsida som andra sedan får rösta på. Vid tillräckligt antal röster så går 
förslaget vidare för politisk hantering. 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tagit fram en handbok om införande av e-
förslag, där det framgår att det behövs en organisation för hanteringen av e-förslagen. 
 En moderator som granskar inlämnande förslag innan publicering och bedömer ifall

det ligger inom kommunens område och att det inte rör sig om ett klagomål eller
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synpunkt som istället kan hänvisas till kommunens synpunkt- och 
klagomålshantering. Förslagsställaren kan även behöva hjälp att formulera förslaget 
så att det är enkelt att förstå för de som ska rösta. 

 Godkänt förslag ska sedan publiceras och eventuellt kommentarsfält ska modereras 
och hanteras. 

 När ett förslag fått tillräckligt många röster ska det skickas vidare till berörd instans 
för beredning och politisk hantering.

 Beslutet ska sedan kommuniceras till förslagsställaren och på hemsidan.

Utöver organisation behöver man ta fram tydliga rutiner som klargör vem som ska få 
lämna förslag, vilka som ska få rösta, hur länge ett förslag ska finnas uppe för röstning, 
hur många röster som behövs samt hur beslutsprocessen ska se ut. 

Förvaltningens bedömning
Förutom kommunens synpunktshantering finns det flera råd och medborgardialoger där 
särskilda intresseorganisationer/grupper har möjlighet att framföra sina åsikter och 
förslag direkt till politiker och tjänstemän. Några exempel på dessa är pensionärsråd, 
funktionsrättsråd, utbildningsråd samt brukarråd inom äldreomsorg, social- och 
neuropsykiatri och personlig assistans. Dessutom arrangeras ”kontoret på stan” – där 
medborgare har möjlighet att träffa kommunens tjänstemän och ställa frågor och 
diskutera kommunens utveckling. Som medborgare kan man även ta direktkontakt med 
de lokala politikerna och partierna i kommunfullmäktige och nämnderna för att driva en 
fråga eller synpunkt.

Den samlade bedömningen är att det idag finns flera möjligheter för Katrineholms 
medborgare att framföra synpunkter, åsikter, tankar och idéer. 

Införande av e-förslag är att föredra framför medborgarförslag. Kvalitén höjs genom 
möjlighet till kvalitetsgranskning och synpunkter och klagomål hamnar i rätt forum. 
Dessutom undviker man att det missbrukas av enskilda medborgare genom att det 
krävs tillräckligt många röster innan politisk behandling.

Bedömningen är att e-förslag tar motsvarande tid i anspråk som medborgarförslag. 
Förutom beredning och politisk hantering tillkommer administration och moderering av 
hemsidan och inlämnade förslag. Vid ett eventuellt införande av e-förslag behöver det 
därför tillföras eller omprioriteras resurser i form av tid och personal att hantera detta.

Axel Stenbeck
Utredare

____________________ 

Beslutet skickas till:
Jesper Ek (L), Ewa Callhammar (L) och Inger Hult (L)
Akt
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Kommunledningsförvaltningen Telefon: www.katrineholm.se
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Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Susanne Sandlund
Kommunstyrelsen

Årsredovisning 2019, kommunstyrelsen
Förvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner upprättad årsredovisning för 2019 med bilagor och 

lägger den till handlingarna.

2. Kommunstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige begära ombudgetering av 
investeringar från 2019 till 2020 om totalt 15 469 tkr avseende investeringar, varav 
13 909 tkr avseende pågående investeringar 

3. Genomförda uppdrag avskrivs och pågående uppdrag, enligt kommunplan och 
övergripande plan med budget rapporteras i samband med delårsrapport 2020.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens förvaltningar har upprättat ett förslag till årsredovisning med bokslut 
för verksamhetsåret 2019. Det ekonomiska resultatet är positivt och uppgår till 11 292 
tkr.

En medveten återhållsamhet, samordning av resurser, större byggnationer, ökande 
bygglovsintäkter samt ett ökat resande med kollektivtrafiken är några av de faktorer som 
påverkat resultatet positivt. Denna utveckling har också bidragit till att de ökade 
kostnaderna för digitalisering har rymts inom ram.

Målsättningarna inför året har till största del genomförts enligt plan och sammantaget 
har verksamheternas resultat och leverans ökat nyttan för både invånare och 
kommunens verksamheter

Ärendets handlingar
 Årsredovisnings 2019, kommunstyrelsen, helår 2019

Susanne Sandlund
Ekonomi- och personalchef

____________________ 

Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten



Kommunstyrelsen

Årsredovisning
Kommunstyrelsen

Helår 2019
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Inledning
Årsredovisningen ska innehålla en översiktlig och sammanfattande redogörelse för utvecklingen av 
kommunstyrelsens verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång.

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

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

Ansvarsområde
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med ansvar för hela 
kommunens utveckling och ekonomiska ställning. I kommunstyrelsens styr- och 
uppföljningsfunktion ingår att leda arbetet med utformningen av övergripande mål, riktlinjer och 
ramar för styrning av hela den kommunala verksamheten och göra framställningar i de frågor som 
inte kan delegeras till annan nämnd.

För att kommunmedlemmarna ska få den service som beslutats av kommunfullmäktige ska 
kommunstyrelsen genom kommunledningsförvaltningen leda planeringen och uppföljningen av 
kommunens verksamhet, samordna och stödja kommunens utveckling inom områdena ekonomisk 
hushållning, upphandlings- och inköpsverksamhet, personalpolitik, digitalisering, personal- och 
löneadministration, kommunikation och marknadsföring, turism, juridisk verksamhet, 
säkerhetsarbete, strategiskt jämställdhets- samt integrations- och mottagningsarbete, strategiskt 
folkhälsoarbete samt effektivisering av administrationen. Inom kommunledningsförvaltningens 
verksamhetsområde ligger också Kontaktcenter, en mötesplats där invånare och besökare kan få 
hjälp med kommunala ärenden och konsumentvägledning.

Kommunstyrelsens näringslivspolitiska ansvar är fördelat mellan kommunledningsförvaltningen och 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Kommunledningsförvaltningen ansvarar för den strategiska 
näringslivsutvecklingen och samhällsbyggnadsförvaltningen ska skapa förutsättningar för en positiv 
ortsutveckling i form av en utvecklad infrastruktur/kommunikation, god markberedskap, 
energiplanering, fler företag och kommuninvånare. Vidare avser arbetet att bidra till en positiv 
arbetsmarknadsutveckling i samverkan mellan kommunen, företag, föreningar, universitet och 
myndigheter. Samverkan syftar även till att underlätta för befintliga företag inom kommunen att 
expandera och utvecklas, stimulera nyetableringar, nyföretagande och tillväxt. Kommunstyrelsen 
har också det övergripande ansvaret för den översiktliga planeringen och en långsiktig hållbar 
utveckling.
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Förvaltningsberättelse - resultat, 
bedömning & framåtblick
Sammantagen bedömning
Resurser

Det ekonomiska resultatet är positivt, En medveten återhållsamhet, samordning av resurser, större 
byggnationer, ökande bygglovsintäkter samt ett ökat resande med kollektivtrafiken är några av de 
faktorer som påverkat resultatet positivt. Denna utveckling har också bidragit till att de ökade 
kostnaderna för digitalisering har rymts inom ram.

Verksamhet

Övergripande är bedömningen att kommunstyrelsens förvaltningar bedrivs effektivt och att 
verksamheterna utvecklas i den riktning som kommunplanen visar på. Under året har fokus legat på 
att möta efterfrågan på bostäder, trygghet och säkerhet samt digitalisering.

Resultat

Målsättningarna inför året har till största del genomförts enligt plan. Stadsmiljön har förändrats, en 
variation av bostäder och verksamhetslokaler byggs och all fler företag väljer att lokalisera sig i 
Katrineholm. Trygghets- och säkerhetsarbetet har fördjupats och involverat hela kommunen. 
Utvecklingen av Kontaktcentrum med fler träffpunkter i kransorterna samt utbyggnad av e-tjänster 
har ökat tillgängligheten. Internt har verktyg för att samordna ledning och styrning utvecklats 
samtidigt som stödet i personalfrågor har stärkts för att möta förvaltningarnas behov.

Nytta

Sammantaget har verksamheternas resultat och leverans ökat nyttan för både invånare och 
kommunens verksamheter. Det har möjliggjort för fler invånare att bosätta sig i kommunen och nya 
företagsetableringar har ökat utbudet och gett fler arbetstillfällen. Attraktivare och tryggare 
livsmiljöer har skapats genom omvandling av stadsmiljön och trygghetsskapande åtgärder. 
Tillgängligheten till de kommunala verksamheterna har höjts genom Kontaktcenter, e-tjänster samt 
en ny hemsida. Arbetet med arbetsmiljön, ledarskap och medarbetarskap fortsätter utvecklas. 
Sammantaget har åtgärderna bidragit till att öka Katrineholms attraktionskraft både som plats och 
arbetsgivare.
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Framåtblick
För att möta mål och inriktning i kommunplanen kommer bland annat följande områden att var i 
fokus de kommande åren:

 Trygghet och säkerhet
 Tillgänglighet
 Hållbar utveckling
 Kompetensförsörjning
 Integration
 Digitalisering
 Markförsörjning
 Lokalförsörjning
 Samordning och effektivisering

Under våren 2020 kommer sista etappen av nya stråket att byggas, vilket medför en ökad säkerhet 
för både gående och cyklister. Det innebär samtidigt en ökad tillgänglighet för resande med buss. 
Trygga och säkra miljöer är ett arbete som involverar samtliga förvaltningar, men också andra 
myndigheter och föreningar, i både kartläggning och analys av det brottsförebyggande arbetet. 
Trygghet och säkerhet omfattar även krisberedskap samt civilt försvar, vika är områden som ska 
stärkas. Parallellt med revideringen av kommunens krisberedskap ska säkerhetsskyddet utvecklas.

Tillgängligheten till kommunen ska utvecklas genom en kommungemensam reception och genom 
kommunens servicepunkter. Digitaliseringen ökar inte bara tillgängligheten, utan också 
möjligheterna att effektivisera och möta behov av kompetens. Utvecklingen inom digitalisering 
kommer fortsätta vara prioriterat, bland annat med karta och Grafiskt Informations System (GIS) 
samt fullvärdiga e-tjänster inom bygg- och miljöområdet. Under året inleds också arbetet med att 
digitalisera kommunens arkiv, så kallat E-arkiv.

För att tillgodose de ökande behoven av välfärdstjänster behöver fler ges möjlighet och 
förutsättningar till sysselsättning och egen försörjning. Det är samtidigt en integrationsfråga, då det i 
kommunen finns en outnyttjad arbetskraftsreserv. För att behålla medarbetare ska det finnas 
möjlighet till både kompetens- som karriärutveckling inom kommunen och under 2020 startar ett 
traineeprogram. Med en samlad kommunikationsavdelning finns ökade förutsättningar att 
tillsammans med kommunens övriga verksamheter kraftsamla kring arbetet med kommunens 
attraktionskraft, både som arbetsgivare och plats.

Inom det nya bostadsområdet i Luvsjön kommer under året infrastruktur att ta form. Därutöver 
kommer handels- och industriområdet Lövåsen att byggas ut. För att fortsätta växa och möta 
efterfrågan på planlagda områden krävs ett aktivt arbete vad gäller markförsörjningen för både 
boende och företagsetableringar.

Tillväxt och befolkningens sammansättning påverkar de kommunala verksamheternas behov. Under 
de senaste åren har allt fler verksamhetslokaler planerats för och byggts. Det påverkar samtidigt 
kommunens kostnadsutveckling. En ökad samordning av kommunens lokalfrågor, samt ett ökat 
samarbete med fastighetsbolaget är prioriterat för att dämpa framtida kostnader.

Inom och mellan kommunstyrelsens förvaltningar ses gemensamma processer över i syfte att 
samordna och effektivisera. För att möta och öka kontrollen över kostnadsutvecklingen är 
ekonomistyrning och uppföljning områden som prioriteras. Bland annat kommer månadsbokslut att 
implementeras från och med år 2020 och investeringsprocessen kommer att förtydligas.

Inom det miljöstrategiska området kommer arbetet i enlighet med kemikalieplan och handlingsplan 
för nedskräpning att fortgå. Dagvattenhanteringen i Katrineholms tätort är en utmaning som kräver 
fortsatt utredningsarbete under 2020. Samtidigt kommer dagvattenpolicyn att revideras.



 

7(43)

Volymutveckling
Volymmått Utfall 2018 Utfall 2019

Antal leverantörsfakturor 77 577 74 776

Antal lönespecifikationer 70 840 69 182

Antal fullvärdiga e-tjänster Nytt mått 105

Antal ärenden hos konsumentvägledningen Nytt mått 265

Antal företagsbesök enligt näringslivsrådets samverkansprogram Nytt mått 109

Kommentar till volymutveckling
Minskningen av antal fakturor är en följd av förändrade rutiner i samband med införande av 
ekonomisystem. Bland annat krävs certifiering (utbildning) av beställare innan de får behörighet till 
systemet.

Antal lönespecifikationer är lägre på grund av färre antal månadsanställda samt ökat antal korrekta 
löneutbetalningar vid ordinarie löneutbetalningstillfälle vilket resulterar i färre antal 
extrautbetalningar. Bildningsförvaltningens avtal för korttidsbemanning av lärare har också 
påverkat, då det inneburit färre antal vikarier anställda av kommunen.

Under året har 55 fullvärdiga e-tjänster tillkommit, utöver de 50 som tillkommit innan 2019. Totalt 
finns det 160 e-tjänster inom kommunen.

Antal ärenden konsumentvägledning har under året ökat, vilket kan vara en följd av att tjänsten 
blivit mer tillgänglig. Det kan också vara ett tecken på att behoven ökar.

Företagsbesöken är en möjlighet för kommunen att möta kommunens olika företag och skapa 
förutsättningar för en god dialog. Antalet besök var något fler än planerat.
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Målredovisning
Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning
Fler invånare, ett växande och breddat näringsliv samt ett förbättrat företagsklimat är en positiv 
utveckling. Det kräver samtidigt en framförhållning avseende användning av och tillgång till mark. 
Under året har Översiktsplan 2030, del staden och del landsbygd, aktualitetprövats. Prövningen 
visade på behov av en ny översiktsplan inför år 2024.

Samtidigt är arbetslöshetshetsiffrorna kvar på en jämförelsevis hög nivå. För att få fler att komma 
närmare arbetsmarknaden har bidragsanställningar tagits emot. En insats som kan utökas. Det 
förutsätter en nära samverkan med Arbetsförmedlingen, men också en ökad handlingsberedskap 
och ett samarbete mellan kommunens förvaltningar.

Katrineholms kommun har tidigare år haft ett högt mottagande av nyanlända. För 2019 fastställdes 
kommuntalet för mottagandet till noll och under året har kommunen inte tagit emot någon 
kvotflykting. Däremot har mottagande skett i form av familjeåterföreningar genom anknytning.

Logistikcentrum

Funktionsutredningen tillsammans med Trafikverket, Region Sörmland och kommunen visade på ett 
enklare alternativ till förbättrad utfart mot Västra Stambanan från logistikcentrum.  Åtgärden ligger i 
den nationella planen för 2024-2028.

Under året har underhåll på spårsystemen genomförts och inför en framtida museiverksamhet 
finns ett utökat trafiktillstånd på plats.

En kapacitetshöjning har genomförts, genom att en ca 800 meter lång väg har byggts söderut för att 
kunna börja lasta och lossa gods från det tidigare uppställningsspåret.

Mark & Exploatering

Förfrågningar på industritomter har varit fortsatt högt. Inom området Lövåsen har alla kvarvarande 
exploateringstomtera vid Movägen sålts.

För att skapa möjlighet för utveckling har detaljplanearbetet vid området kring Finja Betong och 
Tekniska Verken påbörjats.

Centrala tomter som varit ute till försäljning har sålts, samt två tomter på landsbygden. Det är 
fortfarande hög efterfrågan på  tomter inom Katrineholms tätort. För att öka efterfrågan av tomter 
på landsbygden har en satsning på att ta fram fler attraktiva tomter genomförts.

Resultatmål/Uppdrag Kommentar

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

I november uppgick antalet invånare till 34 737, en ökning med 312 personer

 jämfört nov 2018. 
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Resultatmål/Uppdrag Kommentar

Förbättrat företagsklimat
KS, BMN, KIAB

Katrineholms resultat när det gäller företagens bedömning av kommunens service i 
myndighetsutövningen har förbättrats enligt mätningen 2018 som presenterades i 
april. Katrineholm hamnar på plats 4 i landet när det gäller företagens upplevelse av 
bygglovshanteringen. Även i Svenskt Näringslivs undersökning av företagsklimatet har 
kommunens resultat förbättrats. Katrineholm kom på rankingplats 79, en förbättring 
med 9 placeringar mot året innan och har nu legat på topp 100 fyra år i rad. I det 
sammanfattande omdömet av det lokala företagsklimatet uppnåddes betyget 3,9, 
vilket också var en förbättring. Målsättningen är att kommunen ska få minst 4,0 i 
omdöme.

Växande och breddat 
näringsliv
KS

Siffra är tillgänglig senare under 2020

Fler unga entreprenörer
KS, BIN, VIAN

Näringsliv arbetar kontinuerligt med att stärka företagssamheten och samverkan med 
UF och andra aktörer.

Fler arbetstillfällen
KS

Näringsliv arbetar aktivt med befintligt näringsliv och även med att få nya etableringar 
till Katrineholm.

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

Flera bidragstjänster har tagits från Arbetsförmedling, men också inom kommunen. 

Attraktiva boende- & livsmiljöer
Trygga offentliga miljöer

Den nya stadsmiljön, med öppnade gator och säkrare gångfartsområden börjar ta form. Belysning, 
planteringar, konstverk och en ny lekplats i Sveaparken bidrar till attraktivare och tryggare miljöer 
att vistas i. I Sköldinge byggdes en aktivitetspark, vilket ger möjligheter till fler utomhusaktiviteter.

För att främja barn och ungas hälsa, förbättra miljön samt trafiksäkerheten i elevers närmiljöer och 
kring skolorna har tävlingen och kampanjen "Gå och cykla till skolan" genomförts. Hållbart resande 
och minskad belastning på miljön, farliga trafiksituationer kring kommunens skolor, kombinerat 
med att barn och unga i allt högre grad är stillasittande gör att deltagandet är betydelsefullt ur både 
individ- och kommunperspektiv. Totalt deltog cirka 350 elever.

Det brotts- och skadeförebyggande arbetet är samlat i Rådet för trygghet och säkerhet, där också 
samverkan sker med polisen. Ny samverkansöverenskommelse med polisen har formulerats och 
medborgardialoger har genomförts. Begreppet trygghet och säkerhet omfattar även krisberedskap 
och arbetet med civilförsvar, nytt för 2019 är att även dessa frågor hanteras i rådet för trygghet och 
säkerhet.

Under året så har trygghet och säkerhetsarbetet strukturerats och delats in i följande delområden:

 Brottsförebyggande arbete
 Krisberedskap, civilt försvar och säkerhetsskydd
 Skydd mot olyckor och skadeförebyggande arbete
 Internt skydd
 Informationssäkerhet

Brottsförebyggande 

För att skapa trygga och säkra miljöer krävs informationsinsamling, lägesbilder och analys.  Arbetet 
har systematiserats utifrån metoden EST (Effektiv samordning för trygghet). Utifrån den aktuella 
lägesbilden görs prioriteringar och åtgärder sätts in. Tillsammans med polisen har lägesbilden för 
kommunen analyserats och följande områden har lyfts upp för kartläggning och analys:

 Narkotikabrottslighet
 Ungdomsbrottslighet och våldsbeteenden hos barn och ungdomar
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 Våld i nära relationer
 Trygghet och säkerhet i centrala Katrineholm
 Trafikbrottslighet

Under 2019 så har fem orsaksanalyser genomförts för att kartlägga ungdomsbrottslighet. Utöver 
dessa analyser har även en kartläggning av barn och ungdomars våldsbeteenden genomförts.

För att förebygga och hantera hot och våld mot kommunens personal och verksamheter har ett 
förslag till arbetsflöde och utbildningsplan arbetats fram. Instruktörsutbildning har genomförts och 
arbetsflödet och utbildningen kommer att testas och utvärderas. Fokus ligger på intern samordning 
och kompetens samt att skapa ett likvärdigt skydd som utgår från verksamheternas olika 
förutsättningar.

Krisberedskap, civilt försvar och säkerhetsskydd

Mot bakgrund av en ny mandatperiod och de nationella överenskommelserna om kommunernas 
arbete med krisberedskap och civilt försvar, pågår ett revideringsarbete. Först ut var revidering av 
risk- och sårbarhetsanalysen. Under 2020 kommer övriga styrdokument att revideras. En 
utgångspunkt för detta arbete var Totalförsvarsövningen (TFÖ2020) som genomfördes under 
hösten.

Parallellt med revideringen av krisberedskapsarbetet pågår arbetet med utformning och 
uppbyggnad av säkerhetsskyddet. Säkerhetsskyddsanalysen ska leda fram till vad som är skyddsvärt 
i kommunen och vad som har betydelse för Sveriges säkerhet samt vilka skyddsåtgärder 
Katrineholms kommun behöver vidta. Under 2019 så har fokus legat på att höja den interna 
kompetensen.

Boende

Arbetet med nya detaljplaner har fått effekt och det pågår en byggnation av cirka 300 nya bostäder, 
med en variation av upplåtelseformer och bostadstyper. Som exempel kan nämnas Djulö Backar, 
Havsörnen, Alen, Pionen, Ragnars Gärde, Forssjökvarn, Djulökvarn, Trolldalen samt det nya 
äldreboendet Dufvegården. Utöver detta har inflyttning skett i det nya bostadshuset i kvarteret 
Palmen.

Byggnationen av parkeringshus och exploatering av kvarteret Pionen har medfört behov av att 
skapa tillfälliga parkeringsplatser..

Arbetet med ombyggnaden av den gamla genomfarten till så kallad stadsgata har pågått på 
Vasavägen (mellan Djulögatan och Linnevägen) och är nu färdigställd. Sista etappen har projekterats 
och kommer byggas klart under 2020.

Ny detaljplan för för Luvsjön 4 har överklagats. Så snart planen vinner laga kraft kommer 
upphandling och genomförande av infrastruktur i området påbörjas.

Bostadstomter och infrastruktur i Djulö Backar, Havsörnen, Trolldalen och Ragnars Gärde är 
färdigställda och flera villor har uppförts. Nästa steg är att färdigställa markytorna.

Kollektivtrafik

Resandet med både landsbygdstrafiken och stadstrafiken har ökat i förhållande till 2018 års nivå 
utom för juni och juli. Minskningen i juni och juli kan till största delen förklaras med att skoleleverna 
under sommaren 2018 hade möjlighet till fria resor som finansierades via statsbidrag. Personer 
över 65 år hade däremot fria resor på de lokala busslinjerna under sommarmånaderna också i år.

Sörmlandstrafiken har gjort en översyn avseende den lokala landsbygdstrafiken. För att öka 
resandet ersattes bland annat upphandlad skolskjuts med linjelagda turer.
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Resultatmål/Uppdrag Kommentar

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

6 detaljplaner har vunnit laga kraft. Ytterligare två detaljplaner som skulle möjliggöra 
byggnation av 180 bostäder har antagits men dessa har överklagats.

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

 BROSK har ombildats till Rådet för trygghet och säkerhet och omfattar nu 
även krisberedskap och kommunens arbete med civilförsvar.

 Ny samverkans överenskommelse med polisen framtagen

 Metod för informationsinsamling, analys och åtgärder implementerats

 Den lokala ordningsstadgan har justerats till att förbjuda tiggeri på allmän 
plats i delar av Katrineholm

 Nytt arbetsflöde och utbildning för att förebygga och hantera hot och våld 
testats

 Samordning av kommunens person- och överfallslarm har genomförts

 Genomgång för krisledningsnämnden om roller och ansvar har genomförts 
med anledning av nya ledamöter och ersättare

 Revidering av risk- och sårbarhetsanalys har genomförts

 Revidering av krisledningsorganisation och planer för bl.a. trygghetspunkter 
och storskalig utrymning pågår

 Ny säkerhetsskyddsanalys genomförs

 Informationsinsats tillsammans med frivilligorganisationer genomfördes 
under krisberedskapsveckan i maj

 Samverkansövningar med försvarmakten genomförd under våren

 Totalförsvarföredrag och övning genomfördes under hösten

Resandet med cykel och 
till fots ska öka
KS, STN

Under året har tävlingen och kampanjen ”Gå och cykla till skolan” planerats och 
genomförts med syftet att främja barn och ungas hälsa, uppnå förbättrad miljö samt 
förbättrad trafiksäkerhet i elevernas närmiljöer och kring skolorna.

Deltagande i "Cykelsamverkan Sörmland" har genomförts och tre delprojekt pågår 
(cykelvänlig arbetsplats, vintercyklist och testcyklist) syftet är att fånga upp 
cykelvänlighet under vintertid samt skapa intresse för att använda cykel till och från 
arbetet.

Resandet med buss och 
tåg ska öka
KS

Resandet med buss har ökat inom landsbygdstrafik med 13 % och stadstrafik 10 % 
under 2019 exkl. skolkort och fria resor.

Antalet avgångar har ökat under året vilket medfört fler möjligheter till att resa med 
tåg.

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

Under 2019 har det byggts totalt 20 st. säkra GCM-passager (Gång, Cykel och Moped 
pasager).

Alla katrineholmare ska 
erbjudas fiberbaserat 
bredband senast 2020
KS

Den senast tillgängliga statistiken avser oktober 2018 och visar en kraftig ökning av 
andelen hushåll med tillgång till fiberbaserat bredband jämfört med föregående år, 
särskilt i glesbygd. Katrineholms kommun är den kommun i Sverige där 
anslutningsgraden på landsbygden har ökat mest. Anslutningsgraden i hela 
kommunen var 87 %. Andelen hushåll i kommunen som har möjlighet att ansluta sig 
till fiberbaserat bredband var 97 %. Under 2019 har utbyggnaden fortsatt. Statistik 
avseende 2019 publiceras i mars 2020.
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En stark & trygg skola för bättre kunskaper
Mer fysisk aktivitet och utveckling av skolmåltiderna 

Under året påbörjades ett kommunövergripande arbete kring att främja och peppa till goda 
hälsosamma mat- och fikavanor under devisen ”I Katrineholm ska det vara lätt att göra rätt”.     
Syftet är att;

 främja goda hälsosamma vanor bland både barn, unga och vuxna och det ska vara lätt att 
göra ett bra hälsosamt val,

 öka elevernas kunskap kring bra mat för hälsan samt att göra eleverna delaktiga i det 
hälsofrämjande arbetet.

Arbetet har sin utgångspunkt i den vetenskapliga metoden nudging som innebär att uppmuntra och 
påminna människor om att göra mer medvetna val och göra det lätt att göra rätt. Ett koncept kring 
”må bra fika” har tagits fram.

Ökad trygghet i skolan

För att öka tryggheten i skolan och förskolan, har ett arbete med att se över det interna skyddet 
genomförts. Det omfattar bland annat brandskydd, brottsförebyggandearbete, larmsystem, 
utemiljö, försäkringsskydd. Revidering av det systematiska brandskyddsarbetet har genomförts där 
förvaltningen stöttat med vägledning, dokumentationsstöd, utbildning och åtgärder. I stora delar av 
bildningsförvaltningens verksamhet har det genomförts riskinventering, åtgärder, revidering av 
utrymningsrutiner, utbildning av personal och utrymningsövningar.

Skollokaler

En fråga om kulturmiljön runt den nya Järvenskolan resulterade i en längre planprocess. Alla frågor i 
förhållande till Länsstyrelsen är lösta och planen har vunnit laga kraft. KFAB (Katrineholms 
Fastighetsbolag AB) arbetar tillsammans med bildningsförvaltningen med bygglovshandlingarna och 
planerad start av byggnationen är 2020.

Detaljplanen för den nya skolan på norr har skjutits fram. Förseningen beror på att fördjupade 
grundundersökningar visat på att förhållandena är värre än den översiktliga undersökningen 
antydde. Planen beräknas antas under kvartal 1 2020.

Resultatmål/Uppdrag Kommentar

Ökad trygghet i skolan
KS, BIN, STN, KFAB

ANDTS-coachmetoden har införts i Katrineholms kommun, som är ett utbildnings- 
och nätverkskoncept kring ANDTS och syftar till att öka kunskapsnivån gällande 
ANDTS samt ge en ökad trygghet i att arbeta med- och hantera dessa frågor. Utöver 
detta pågår;

 Revidering av skolornas och förskolornas systematiska brandskyddsarbete

 Arbete med förbättrade rutiner och enklare tillgänglig information om 
försäkringsskydd och skadeanmälan

 Utredning av behov av system för att hantera akuta säkerhetshot

 Arbete med vidarekoppling av brandlarm på Järven city

 

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

Kommunövergripande arbete kring att främja och peppa till goda hälsosamma mat- 
och fikavanor, detta under devisen ”I Katrineholm ska det vara lätt att göra rätt”, har 
påbörjats. Ett koncept kring ”må bra fika” har tagits fram.Totalt har ca 350 elever 
fördelat på 3 skolor; Östra skolan, Björkviks skola samt Sandbäcksskolans åk 5 deltagit 
i tävlingen Gå och cykla till skolan.
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Trygg vård & omsorg
Förebyggande och tidiga insatser för barn och unga 

Utifrån den nationella kampanjen Tänk om genomfördes kommunövergripande informations- och 
antilangningskampanjer inför helger som Valborg, skolavslutning/student och höstlov, Syftet var att 
motverka och minska minderårigas alkoholkonsumtion, senarelägga alkoholdebut, försvåra för 
minderåriga att komma över alkohol och motverka langning

Fem gymnasieungdomar anställdes under sommaren som ANDTS (Alkohol. Narkotika, Droger, 
Tobak och Spel)-ambassadörer. Uppdraget var att öka ungdomarnas kunskap kring det 
förebyggande arbetet samt att genom ungdomarnas delaktighet skapa nya tankar och idéer på det 
förebyggande arbetet.

Ett kommunövergripande arbete kring införande av ANDTS-coachmetoden pågår. Metoden är ett 
utbildnings- och nätverkskoncept som syftar till att öka kunskapsnivån, samt att ge ökad trygghet 
och handlingskraft kring att arbeta med och hantera frågor inom området.

För att förebygga användningen av dopningspreparat på gym och träningsanläggningar har ett 
arbete kring den dopningsförebyggande metoden PRODIS (Prevention av dopning i Sverige), 
aktualiserats i samverkan med Polisen. En planering pågår för att föra in metoden under år 2020.

Vid halvårsskiftet trädde en ny tobakslag i kraft vilken bland annat innebar att all försäljning av 
tobak kräver tillstånd. Den nya tobakslagen har också gjort att flera miljöer är rökfria, exempelvis 
lekplatser, uteserveringar, entréer, idrottsanläggningar och perronger. Därutöver beslutade 
kommunstyrelsen under våren att även kommunens badplatser, parker och utegym ska vara 
rökfria. 

Den daglig rökningen minskar. Det finns stora skillnader när det gäller rökvanor utifrån faktorer som 
kön, utbildning, härkomst och psykisk ohälsa. För att uppmärksamma och sprida information kring 
rökfri arbetstid och tobaksfri skoltid, samt vilket stöd och hjälp det finns för att sluta röka, har 
informationskampanjer genomförts under den tobaksfria dagen och den tobaksfria veckan.

Andelen invånare i Katrineholm med riskabla alkoholvanor ökar. Konsumtionen med 
alkoholrelaterade skador har under de senaste åren också ökat bland äldre i Sverige. För att 
uppmärksamma och sprida kunskap anordnades, i samverkan med IOGT-NTO och NBV i 
Södermanland, en föreläsning kring alkohol och äldre.

Trygghet 

För att skapa en ökad trygghet och säkerhet samt bidra till individens möjlighet till självständighet, 
har upphandling av trygghetslarm och välfärdstekniska lösningar för både ordinärt boende och 
särskilt boende genomförts. Vidare har räddningstjänsten genomfört tillsyner avseende 
systematiskt brandskyddsarbete på vård- och omsorgsboenden utan anmärkningar. De synpunkter 
som framkommit avser byggnadstekniska brister som hanteras av KFAB (Katrineholms 
Fastighetsbolag AB) i samverkan med vård- och omsorgsförvaltningen.

Under året har både avhjälpande och brottsförebyggande insatser genomförts, exempelvis 
internutredning och åtgärder i samband med stölder av narkotikaklassade läkemedel. Ett arbete 
som resulterat i förbättrade rutiner, polisanmälningar och ett minskat- och i specifikt fall hanterat 
problem.

Fall och fallskador är ett folkhälsoproblem. Under året påbörjades ett kommunövergripande arbete 
kring fallprevention och att uppmärksamma den nationella fallpreventionsveckan, Balansera mera. 
Syftet var att förhindra fallolyckor och uppmärksamma personer i åldern 55 år och uppåt om hur de 
själva kan minimera risken att falla. Tema för veckan var mat, motion och medicin och att fler ska 
delta aktivt i idrotts- och fritidsliv. Fallpreventionsveckan hade aktiviteter riktade både till äldre som 
har insatser och de som ännu inte har insatser från kommun och region, som primärprevention. 
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Fallpreventionsveckan samordnades tillsammans med Region Sörmland, Västra Sörmlands 
Räddningstjänst, PRO, FoU i Sörmland (Forskning och utveckling i Sörmland) samt IOGT-NTO och 
NBV.

Resultatmål/Uppdrag Kommentar

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

Kommunövergripande arbete kring fallprevention .

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

Ett brett arbete för att utveckla förebyggande aktiviteter som riktar sig till barn, 
ungdomar och deras familjer har bedrivits. Under året har den öppna förskolan på 
Familjecentralen startat upp sin verksamhet som riktar sig till föräldrar med barn 
under 6 år. Föräldrar har erbjudits stöd och utbildning. Genom Lyckliga Gatorna har 
barn och ungdomar kunnat få en trygg och aktiv fritid, samtidigt som strukturen kring 
verksamheten gör att utsatta barn och unga kan fångas upp tidigt. Implementering av 
ANDTS-coachmetoden pågår och under sommaren gavs ungdomar möjlighet till 
feriearbete som ANDTS- ambassadör. Inför valborg och skolavslutning genomfördes 
en informations- och antilangningskampanj.

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

Samordning, planering och uppföljning av kommunövergripande insatser inom 
ANDTS. Samarbetspartners har varit Polisen, Region Sörmland, IOGT-NTO, föreningar 
med flera. En kombination av aktiviteter och insatser inriktade mot att påverka både 
tillgänglighet och efterfrågan vad gäller alkohol, narkotika, doping, tobak och spel har 
ägt rum.

Kommunövergripande informations- och antilangningskampanjer inför riskhelger 
såsom Valborg, skolavslutning/student, höstlov utifrån den nationella kampanjen 
”Tänk om”.

Feriearbetet ANDTS- ambassadör i Katrineholm/ Södermanlands län är genomfört. 
Arbete kring införande av ANDTS-coachmetoden påbörjats.

Gemensamma informationsskyltar har tagits fram kring rökförbudet. Nya tobakslagen 
har uppmärksammats och kommunicerats.

En kartläggning kring kommunens föräldraskapsstöd 0-18 har genomförts.

Dopningsförebyggande metoden PRODIS – Prevention av dopning i Sverige, har 
aktualiserats i samverkan med Polisen.

Ny tobakslagstiftning trädde i kraft vid halvårsskiftet vilken förbjuder tobaksrökning 
vid bland annat entréer, lekplatser och idrottsanläggningar. Det innebär att 
exponeringen av andras tobaksrök minskar.

Samordnad tillsyn på tobaksförsäljningsställen har genomförts med polisen

Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv
Folkhälsa 

Rapporten Öppna jämförelser visar att hälsoutvecklingen hos katrineholmsborna generellt följer 
den nationella och regionala utvecklingen. Det finns både förbättringar och försämringar samt 
hälsoskillnader mellan olika socioekonomiska grupper. För Katrineholm ligger andelen med bra 
hälsa kvar på samma nivå som tidigare mätning. Katrineholmsborna visar ett förbättrat positivt 
resultat, jämfört med länet och riket, på att färre drabbas av hjärtinfarkter. Särskilt positivt är också 
att fler elever klarar grundskolan och därmed har behörighet till gymnasiet. Katrineholmarna är 
också mer nöjda över insynen och inflytandet över kommunens beslut och verksamheter, jämfört 
riket och länet. Därutöver minskar fallskador bland äldre och andelen inom hemtjänsten som 
besväras av ensamhet är lägre jämfört länet och riket. Utmaningar för kommunen är att andelen 
med slutförda gymnasiestudier minskar och att långtidsarbetslösheten samt att vuxna med 
långvarigt ekonomiskt bistånd ökar.
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Kommuninvånarnas levnadsvanor visar på en försämring av resultaten och en utmaning är 
förekomsten av fetma som ökar samt att andelen med riskabla alkoholvanor ökar. Som tidigare 
nämnts minskar den dagliga rökningen. Dock har kommunen en högre nivå av andel gravida som 
röker eller snusar.

Rapportens resultat ligger till grund för det fortsatta sektoröverskridande folkhälsoarbetet i 
kommunen.

Lyckliga gatorna

Genom att ha en samordnande roll i arbetet med Lyckliga Gatorna bidrar kommunledningsförvalt-
ningen i arbetet för att nå målen att fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet och att 
förebyggande insatser för barn och unga ska prioriteras. Genom Lyckliga Gatorna har Katrineholms 
kommun under de senaste tre åren byggt upp en plattform för samverkan mellan olika kommunala 
verksamheter, föreningar och näringsliv. Lyckliga Gatorna syftar till att ge barn och unga en känsla 
av delaktighet, goda relationer till vuxna och trygga platser att tillbringa tiden utanför skoltid. Under 
2019 har Lyckliga Gatorna bland annat ordnat vardagsaktiviteter på tre skolor, lovaktiviteter varje 
dag under sommarlovet och de flesta övriga lov samt två välbesökta gatufester. Under hösten har 
Lyckliga Gatorna även gjort en kartläggning av vilka insatser som genomförs i kommunens 
verksamheter för att främja trygghet och motverka våld. Kartläggningen är ett led i det bredare 
arbete kring trygghet och säkerhet som samordnas av säkerhetschefen för att motverka hot och 
våld bland barn och unga.

Resultatmål/Uppdrag Kommentar

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

Kommunövergripande arbete kring fallprevention.

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

Samordning Lyckliga Gatorna.

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

Revidering av övergripande inriktningsdokument Handlingsplan för jämställdhet 
enligt CEMR. I dokumentet prioriteras artikel 20, Kultur, idrott och fritid, med målet 
om jämställda kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter.

Hållbar miljö
Rena sjöar och vattendrag

LOVA-projektet Kretsloppsanpassning av små avlopp har avslutats. Arbetet fortsätter med att 
återföra näring från små avlopp.

Kommunen har deltagit i programmet Baltic Sea City Accelerator med syftet att stärka och utveckla 
Öljaren-projektet. Avtal tecknades under våren med entreprenör för lågflödesmuddringen i Öljaren. 
Bidragsmedel från Havs- och vattenmyndigheten (Hav) och Baltic Sea Action Plan möjliggör 
muddring av en större yta än planerat.

I arbetet med handlingsplan för dagvatten har flera utredningar initierats och utförts. Dagvattentaxa 
och ansvarsfördelning är under antagande. LONA-medel har beviljats för våtmarksprojektet 
"Mejeridiket" som sker i samverkan mellan kommunen, Sörmland vatten och de tre stora företag 
som bedriver verksamhet i direkt anslutning till diket, Tekniska verken, Finja Betong och SKF.
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God bebyggd miljö

Som underlag för handlingsplan mot nedskräpning genomfördes en skräpmätning. Syftet var att få 
en bild av vilka platser som är mest nedskräpade och vilken typ av skräp som är vanligast. Förslaget 
till handlingsplan mot nedskräpning är för närvarande ute på remiss för beslut under våren 2020.

Flera förvaltningar har under året fått stöd i arbetet med inventering och riskbedömning av kemiska 
produkter i enlighet med kemikalieplanen och en kemikalieförteckning har upprättats.

Minskad klimatpåverkan 

Samtliga kollektivtrafikfordon i Sörmland körs numera med fossilfria bränslen och det nya 
trafikavtalet har resulterat i att el-bussar används på samtliga tätortslinjer i Katrineholm från och 
med mitten av augusti 2019.

Earth Hour uppmärksammades med en aktivitet vid Tornstugan, som samlade ca 150 personer.

Tre skolungdomar har utbildats och arbetade under sommaren som klimatambassadörer.

Biologisk mångfald

Tornstugans naturutställning invigdes under året och kan bokas för till exempel utbildningar.

Resultatmål/Uppdrag Kommentar

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

Medel har årligen, till och med år 2019, avsatts för energieffektivisering

Ökad solelproduktion
KS, BMN, KFAB, KIAB

Solkartan på webben är åter i drift vilket ger möjlighet till att se specifik fastighets 
möjligheter till installation av solelsproduktion.

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

Provtagning sker vart annat år.

På grund av den varma sommaren 2018 med mycket låga vattenstånd kunde delar av 
provtagningen inte genomföras. 18 av 26 sjöar är provtagna.

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

Under året har skräpmätningar genomförts i Katrineholm. Nya mått och metoder att 
följa upp aktiviteter innebär att trender och effekter kan analyseras först vid 
kommande mätningar.

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

Tornstugan vid sjön näsnaren har gjorts bokningsbar i kommunens 
lokalbokningssystem vilket förenklar för exempelvis lärare som önska förlägga 
utbildningstid där.

Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation
För att stärka samarbetet mellan förvaltningar, möta behov och lagkrav samt att öka stöd och 
styrning har under året har kommunledningsförvaltningen arbetat med att anpassa organisationen. 
Det resulterade bland annat i att digitaliserings- och kommunikationsavdelningen kommer att delas 
upp från och med år 2020.

En digitaliseringsavdelning ökar möjligheterna att möta behov och fokusera på uppdragen som 
följer av den digitala utvecklingen. För att samordna och därmed bredda kommunens samlade 
kompetens i kommunikation samlas kommunikatörerna i en central avdelning. En funktion som 
biträdande kommundirektör med uppdrag att samordna och utveckla interna processer, mellan 
kommunstyrelsens förvaltningar samt kommungemensamma uppdrag tillsätts.
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Hälsofrämjande arbetsplatser

Med syftet att främja en god psykisk, fysisk och social hälsa bland kommunens medarbetare samt 
att skapa en förvaltningsövergripande gemenskap och sammanhållning samt att stimulera till 
friskvårdsinsatser har en kommunövergripande hälsovecka genomförts. Hälsoveckan planerades i 
samarbete med samtliga förvaltningar. Resultatet visade på en hög delaktighet med en stor 
variation av aktiviteter.

Årets hälso-och arbetsmiljöutmärkelse tilldelades Zuhal Özarslaner för hennes insatser som 
hälsoinspiratör på socialförvaltningen. En funktion som ska finnas på varje arbetsplats med uppdrag 
att ta lite extra ansvar för trivsel och arbetsglädje. Syftet är att med små vardagliga och 
verksamhetsnära insatser påverka sjukfrånvaro och stress. Det finns idag 70 registrerade 
hälsoinspiratörer i organisationen och inriktningen är att de under året ska bli fler.

För att förbygga sjukdom har flera insatser, enskilt som i grupp, genomförts. Nämnas kan  
reflektions- och livsstilsgrupper samt utbildningar för att minska stress. De olika insatserna har 
kombinerats i åtgärdsplaner som tagits fram i arbetsgrupper med hög sjukfrånvaro. Genom 
statsbidrag för psykisk ohälsa har insatser och utbildningar kunnat genomföras för fler.

En skärpning i lagstiftningen bidrog till kommunövergripande informationsinsatser kring rökfri 
arbetstid. Syftet har varit att uppmärksamma och påminna om att rökfri arbetstid gäller i 
kommunen samt vilket stöd och hjälp det finns att för att sluta bruka tobak. Därutöver har ett 
informationsmaterial tagits fram för att användas på arbetsplatsträffar.

Genom ett förändrat arbetssätt har stöd till kommunens chefer i personalfrågor stärkts genom en 
tydligt utsedd kontaktperson, en omarbetad chefshandbok samt gemensamma insatser riktade mot 
individ, grupp och organisation. Rutiner kring diskriminering och kränkningar har förtydligats och 
internutbildningar har lagts om för att bättre möta chefernas behov. Därutöver har ett arbete 
genomförts i syfte att förbättra och förenkla introduktionen för nyanställda.

Årets chefsfrukostar har anordnats i syfte att ge och nå ut med information om aktuella frågor. De 
har varit uppskattade med i snitt 80 besökare vid varje tillfälle. Under året har information getts om 
bland annat förändringar i lagstiftning, löne- och rehabiliteringsprocess samt hälsofrämjande 
åtgärder.

Effektiv organisation

Kontaktcenter har under året fortsatt att utveckla sin verksamhet genom ökat samarbete med andra 
förvaltningar. Allt fler besökare har hittat till Kontaktcenter. Under hösten utsåg Råd & Rön 
tillsammans med Sveriges Konsumenter årets konsumentkommun 2019. Katrineholms kommun 
intog plats 14, högst i Sörmland. För att ytterligare förenkla medborgarnas kontakter med 
kommunen ska en kommungemensam reception, med Kontaktcenter som utgångspunkt, inrättas. 

Utbildningsinsatserna för kommunens chefer har setts över. De grundläggande utbildningarna i 
arbetsmiljö, rehabilitering, rekrytering och arbetsrätt har erbjudits vid flera tillfällen. Inriktningen har 
varit att förenkla och förkorta. För att värna rättssäkerheten kompletterades utbildningsinsatserna 
med offentlig rätt, med inriktning på juridiken som styr en kommun. I samband med översyn av 
samverkansavtalet har arbetsgivare och de fackliga organisationerna också erbjudit utbildning i 
tillämpning av samverkansavtalet. Därutöver har chefsintroduktionen setts över i syfte att tidigt ge 
kommunens nya chefer kunskap och kännedom om processer och verktyg.

Det från årsskiftet nya ekonomisystemet har efter några barnsjukdomar förenklat ett flertal 
processer och ökat möjligheterna till kontroll och att säkra ekonomistyrningen. Planerade 
effektiviseringar har uppnåtts, men utvecklingen fortsätter för att ytterligare förenkla och 
effektivisera gemensamma processer som planering, uppföljning och inköp. Därutöver ses 
investeringsprocessen över. Ambitionen är att få ett tydligare och mer transparent flöde samt att 
säkerhetsställa en ökad kvalitet i genomförandet.
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Samarbetet mellan kommunstyrelsens förvaltningar ska stärkas, bland annat i syfte att effektivisera 
administrationen. Då förvaltningsekonom på samhällsbyggnadsförvaltningen gick i pension övergick 
arbetsuppgifterna till ekonomiavdelningen. Det har, utöver effektiviseringar, lett till ett ökat 
samarbete och förbättrade redovisningsrutiner. För att minska risk för att fel lön utbetalas har en 
kostnadskontroll, innan lön utbetalas, införts.

I samband med ny grafisk profil har mallar utvecklats för att effektivisera handläggning och 
administration och på så vis korta handläggningstiderna.

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

Samverkansmöte tillsammans med kontrollansvariga enligt plan- och bygglagen hålls två gånger per 
år. De kontrollansvariga som verkar i kommunen är en viktig länk mellan bygglovssökande och 
kommunen. Genom att  tillsammans arbetat upp ett bra samarbete och har en löpande dialog med 
de kontrollansvariga kommer ger det mervärde för alla; bygglovssökande, kontrollansvariga som 
kommun.

En ny rutin är framtagen för hanteringen detaljplaneförfrågningar som syftar till att förkorta tiden till 
antagande samt att ge bättre träffsäkerhet i tidsplanerna.

Digitalisering

Fler processer har under året setts över för att öka digitaliseringen, men också i syfte att förenkla för 
medarbetarna och effektivisera verksamheterna. Stort fokus har legat på de 50 nya, fullvärdiga e-
tjänster samt kompetensutveckling av digitaliseringsledarna. Tekniska förberedelser för att 
automatisera kommunens processer har implementerats och möjliggör en högre digitaliseringstakt 
inom hela kommunen.

För att möta behov av fler bostäder och företagslokaler följs handläggningstiden för bygglov upp. 
Tiden från komplett ansökan till beslut varierar beroende på omfattning, men uppföljningen visar på 
en reducerad handläggningstid. För att öka tillgängligheten och ytterligare effektivisera 
bygglovsverksamheten har ett arbete med att digitalisera ansökningsförfarandet för bygg- eller 
rivningslov intensifierats under året. Den digitala tjänsten släpptes i slutet av året. Förutom lov 
omfattar tjänsten anmälningar för sådant som inte kräver bygglov, som installation av en eldstad 
eller byggnation av Attefallshus.

Ett antal interna processer har digitaliserats som registrering av timersättning, rapportering av 
sjukfrånvaro, rekvirering, privata utlägg, sjuklön för timvikarier och en digital signering för närvaro 
vid sammanträden har provats.

Kommunikation

En ny grafisk profil med tillhörande kommunikationshandbok har arbetats fram och 
implementerats. Den grafiska profilen är den visuella delen av kommunens varumärke och ger 
varumärket enhetlighet, tydlighet, konsekvens och igenkänning.

Kommunens nya webbplats som lanserades i början av 2019 har tillsammans med den grafiska 
profilen gett kommunen ett nytt ansikte utåt i den digitala världen.

Kompetensförsörjning 

För att möta kommande behov av kompetens har sju praktikanter från bland annat ekonomi-, lön- , 
bygg- och miljö samt personal administrativa utbildningar tagits emot. Det har också lett till 
anställningar vid bland annat pensionsavgångar. Därutöver har olika bidragsanställningar förstärkt 
bemanningen.
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Arbetet med att förenkla och förtydliga arbetet med planering av kompetensförsörjning har under 
året reviderats, vilket resulterat i en förändring av kompetensförsörjningsplanerna. Ambitionen är 
att denna ska ingå som en del i dokumentet plan med budget.

För att öka kompetensen om rekrytering har flera utbildningstillfällen om kompetensbaserad 
rekrytering genomförts. Det har resulterat mer enhetliga och strukturerade rekryteringsprocesser. 
För att möta och öka stödet till förvaltningarna har dessutom intern kompetens utvecklats.

I juni avslutades 12 chefer utbildningen personligt ledarskap. Programmet syftar till att stärka chefer 
i  ledarskapet. I november påbörjade ytterligare 11 chefer 2019/2020-års program.

För att möta kommande behov av chefer och ledare, samt att öka möjligheten till karriärutveckling 
inom kommunen, har under året en planering pågått för att under hösten -20 starta upp en 
traineeutbildning.

Kommunens lokalresurser

Flera arbetsgrupper arbetar löpande med att utveckla lokalresurserna för ökad funktionalitet, 
kostnadseffektivitet och kundnöjdhet.

I samverkan med bostadsbolaget och berörda förvaltningar har under året ett arbete genomförts 
för att få fram funktionella och effektiva lokaler. Främst för barnomsorg, skola och äldreomsorg.

En ny förskola, Karamellen, är uppförd. För att öka attraktiviteten och öppna upp för fler besökare 
har restaurangen i Stadsparken byggts till med ett orangeri. För att öka tillgängligheten har en 
handikappanpassad toalett byggts vid scenen i Stadsparken. Det nya äldreboendet Dufvegården för 
96 boenden är under uppförande, med beräknad inflyttning fjärde kvartalet 2020. Simhallen har 
genomgått en stor renovering och öppnades i augusti. Två nya avdelningar på förskolan Karossen 
har byggts under året.

Resultatmål/Uppdrag Kommentar

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

 Reviderade kompetensförsörjningsplaner.

 Chefsutvecklingsprogram.

 Planering inför ett traineeprogram.

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

Gemensamma insatser för att stärka arbetsgrupper.

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

En kommunövergripande hälsovecka har genomförts med syftet att främja en god 
psykisk, fysisk och social hälsa bland kommunens medarbetare. Informationsinsatser 
har också gjorts kring rökfri arbetstid. Ett koncept kring ”må bra fika” har tagits fram.

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

Kontaktcenter har under året fortsatt att utveckla sin verksamhet med allt fler 
besökare.

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

Kommunvägledarna vägleder dagligen invånare till ökad digital delaktighet genom 
bland annat användandet av e-tjänster.

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

Arbetet kring uppdraget om en reception i kommunen med Kontaktcenter som 
utgångspunkt, har påbörjats.
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Resultatmål/Uppdrag Kommentar

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

En positiv avvikelse med 11.292 tkr.

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

Redovisas i kommunens samlade årsredovisning.

Avskrivningar ska under 
mandatperioden inte 
överstiga tre procent av 
driftbudgeten
KS

Redovisas i kommunens samlade årsredovisning.
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Särskilda uppdrag
Uppdrag från övergripande plan med budget 2019-2021
Uppdrag Kommentar

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

2020-01-29

Uppdraget att skapa 50 nya, fullvärdiga e-tjänster under 2019 är uppfyllt. 
Totalt skapades 55 nya, fullvärdiga e-tjänster och totalt har kommunen 
160 e-tjänster varav 105 är fullvärdiga e-tjänster.

Ta fram förslag på hur omfattningen 
av interna köp- och sälj- samt 
beställar/utförarmodeller kan minskas

2019-09-17

Rapport till kommunstyrelsen 24 april, KS 2019:157. Implementering 
pågår. Ytterligare steg för att minimera interndebitering, ska redovisas 
inför budgetarbetet 2021.

Förändrad organisation för 
överförmyndaren

2020-01-31

I enlighet med uppdraget redovisades en delrapport till kommunstyrelsen 
i juni 2019. En slutrapport är under framtagande.

Revidera rutiner för hantering av 
bidragsansökningar till 
kommunstyrelsen avseende 
föreningsstöd och evenemangsbidrag

2020-01-29

Nuvarande rutiner för föreningsbidrag och evenemangsbidrag skrevs 
fram år 2010 och revideringar har gjorts i enlighet med det särskilda 
uppdraget. Revideringarna har bland annat inkluderat ett närmare 
samarbete med föreningsservice, men syftar även till att ytterligare 
kvalitetssäkra samt effektivisera hanteringen av bidragsansökningar.
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Personalredovisning
Personalnyckeltal

Personalkostnader & personalstyrka

Kommunledningsförvaltningen 
Nyckeltal

Mätdatum
/ 
Mätperiod

Utfall 
2019

Utfall 
kvinnor 

2019

Utfall 
män 
2019

Utfall 
2018

Utfall 
kvinnor 

2018

Utfall 
män 
2018

Lönekostnader totalt, tkr 1/1-31/12 -49 559 - - -45 931 - -

Kostnad övertid inkl mertid, andel 
av lönekostnader totalt (%) 1/1-31/12 0,3% - - 0,3% - -

Årsarbetare, antal omräknade 
heltider 1/12-31/12 72,7 54 18,8 74,7 54 20,7

Timanställda, andel av totalt antal 
årsarbetare (%) 1/1-31/12 0,3% 0,4% 0,2% 1,4% 0,9% 2,8%

Månadsanställda, antal 30/11 70 53 17 75 56 19

Tillsvidareanställda, andel av 
månadsanställda (%) 31/11 98,6% 98,1% 100% 96% 96,4% 94,7%

Visstidsanställda, andel av 
månadsanställda (%) 30/11 1,4% 1,9% 0% 4% 3,6% 4,3%

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Nyckeltal

Mätdatum
/ 
Mätperiod

Utfall 
2019

Utfall 
kvinnor 

2019

Utfall 
män 
2019

Utfall 
2018

Utfall 
kvinnor 

2018

Utfall 
män 
2018

Lönekostnader totalt, tkr 1/1-31/12 -28 579 - - -29 514 - -

Kostnad övertid inkl mertid, andel 
av lönekostnader totalt (%) 1/1-31/12 0,1% - - 0,6% - -

Årsarbetare, antal omräknade 
heltider 1/12-31/12 51,3 27 24,3 50,4 28,1 22,3

Timanställda, andel av totalt antal 
årsarbetare (%) 1/1-31/12 0,8% 0% 1,6% 1,1% 1% 1,3%

Månadsanställda, antal 30/11 50 26 24 50 27 23

Tillsvidareanställda, andel av 
månadsanställda (%) 31/11 100% 100% 100% 96% 96,3% 95,7%

Visstidsanställda, andel av 
månadsanställda (%) 30/11 0% 0% 0% 4% 3,7% 4,4%

Kommunledningsförvaltningen

Kontinuiteten på tjänsterna har ökat jämfört tidigare år. Det påverkar samtidigt kostnaderna som 
tidigare år varit lägre, på grund av vakanser. Därutöver har uttaget av semesterdagar ökat.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Personalstyrkan har över året varit stabil och i jämförelse med tidigare år så har 
personalomsättningen minskat. Samhällsbyggnadsförvaltningens arbete med trivselfrågor och 
strukturella förändringar i organisationen har bidragit till det positiva resultatet. Vidare så har 
arbetet med lönekartläggning genererat i vissa justeringar under året gällande lönekostnader. 
Konkurrensen i samband med nyrekryteringar har till viss mån bidragit till ökade lönekostnader.
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 Medarbetarskap & ledarskap

Kommunledningsförvaltningen 
Nyckeltal

Mätdatum
/ 
Mätperiod

Utfall 
2019

Utfall 
kvinnor 

2019

Utfall 
män 
2019

Utfall 
2018

Utfall 
kvinnor 

2018

Utfall 
män 
2018

HME totalt Dec 4,2 4,2 4,2 4,2 - -

HME delindex motivation Dec 4,2 4,2 4,2 4,2 - -

HME delindex ledarskap Dec 4,4 4,4 4,5 4,4 - -

HME delindex styrning Dec 4,1 4,2 4 4,1 - -

Månadsanställda per enhetschef, 
antal 30/11 9 - - - - -

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Nyckeltal

Mätdatum
/ 
Mätperiod

Utfall 
2019

Utfall 
kvinnor 

2019

Utfall 
män 
2019

Utfall 
2018

Utfall 
kvinnor 

2018

Utfall 
män 
2018

HME totalt Dec 4,1 4,1 4,1 4,0 - -

HME delindex motivation Dec 3,9 4 3,9 4,1 - -

HME delindex ledarskap Dec 4,3 4,2 4,5 4 - -

HME delindex styrning Dec 4 4 4 3,9 - -

Månadsanställda per enhetschef, 
antal 30/11 11 - - - - -

Kommunledningsförvaltningen

Svarsfrekvensen är hög, men var något lägre jämfört tidigare mätning, 94,26 % jfr 95,2%. 
Medarbetarindex ligger totalt på samma nivå som tidigare mätning. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Svarsfrekvensen har ökat något jämfört tidigare mätning, 94 % jfr 93,2 %. Medarbetarindex har ökat 
inom samtliga områden, förutom motivation.

Resultaten ska nu lyftas i arbetsgrupperna för analys och dialog. Nästa mätning genomförs under 
hösten år 2020.

Kompetensförsörjning & kompetensutveckling

Kommunledningsförvaltningen 
Nyckeltal

Mätdatum
/ 
Mätperiod

Utfall 
2019

Utfall 
kvinnor 

2019

Utfall 
män 
2019

Utfall 
2018

Utfall 
kvinnor 

2018

Utfall 
män 
2018

Månadsanställda som arbetar 
heltid, andel (%) 30/11 98,6% 98,1% 100% 100% 100% 100%

Månadsanställda med 
heltidsanställning som har valt att 
arbeta deltid, andel (%) 30/11 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Genomsnittlig sysselsättningsgrad 
månadsanställda som arbetar deltid 
(%) 30/11 35% 35% 0%

Tillsvidareanställda som slutat på 
egen begäran, antal 1/12-30/11 6 3 3 6 3 3

Tillsvidareanställda som gått i 
pension, antal 1/12-30/11 1 1 0 3 1 2

Månadsanställda som är 62-64 år, 
antal 30/11 4 2 2

Månadsanställda som är 65-67 år, 
antal 30/11 2 - - - - -
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Kommunledningsförvaltningen 
Nyckeltal

Mätdatum
/ 
Mätperiod

Utfall 
2019

Utfall 
kvinnor 

2019

Utfall 
män 
2019

Utfall 
2018

Utfall 
kvinnor 

2018

Utfall 
män 
2018

Månadsanställda som är 68 år eller 
äldre, antal 30/11 0 - - - - -

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Nyckeltal

Mätdatum
/ 
Mätperiod

Utfall 
2019

Utfall 
kvinnor 

2019

Utfall 
män 
2019

Utfall 
2018

Utfall 
kvinnor 

2018

Utfall 
män 
2018

Månadsanställda som arbetar 
heltid, andel (%) 30/11 100% 100% 100% 98% 96,3% 100%

Månadsanställda med 
heltidsanställning som har valt att 
arbeta deltid, andel (%) 30/11 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Genomsnittlig sysselsättningsgrad 
månadsanställda som arbetar deltid 
(%) 30/11 0% 0% 0% 50% 50%

Tillsvidareanställda som slutat på 
egen begäran, antal 1/12-30/11 2 1 1 7 4 3

Tillsvidareanställda som gått i 
pension, antal 1/12-30/11 0 0 0 2 0 2

Månadsanställda som är 62-64 år, 
antal 30/11 6 - - - - -

Månadsanställda som är 65-67 år, 
antal 30/11 0 0 0 - - -

Månadsanställda som är 68 år eller 
äldre, antal 30/11 0 0 0 - - -

Kommunlednings- och samhällsbyggnadsförvaltningarna

Samtliga medarbetare har en heltidsanställning i grunden, men anställda har valt att arbeta deltid.

Omsättningen ligger kvar på cirka 8 %, vilket brukar betecknas som en normal nivå. Då allt fler också 
närmar sig pensionsåldern kommer det under de kommande åren finnas behov av att arbeta för att 
både behålla medarbetare samt att se över funktioner vid återbesättning.

Arbetet med att säkerställa kompetensförsörjning fortgår genom att kontinuerligt se över 
möjligheten till interna karriärmöjligheter samt arbeta för att vara en attraktiv arbetsplats

Hållbart arbetsliv & arbetsmiljö

Nyckeltal

Mätdatum
/ 
Mätperiod

Utfall 
2019

Utfall 
kvinnor 

2019

Utfall 
män 
2019

Utfall 
2018

Utfall 
kvinnor 

2018

Utfall 
män 
2018

Sjuklönekostnader, andel av 
lönekostnader totalt (%) 1/1-31/12 1% 1,1%

Sjukfrånvaro totalt (%) 1/12-30/11 1,7% 1,7% 1,7% 3,2% 3,8% 1,5%

Sjukfrånvaro månadsanställda (%) 1/12-30/11 1,7% 3,2%

varav sjukfrånvaro <15 dagar (%) 1/12-30/11 1,5% 1,2%

varav sjukfrånvaro 15-90 dagar (%) 1/12-30/11 0,2% 0,7%

varav sjukfrånvaro >90 dagar (%) 1/12-30/11 0% 1,3%

Rehabärenden pågående, antal 30/11 1 2
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Nyckeltal

Mätdatum
/ 
Mätperiod

Utfall 
2019

Utfall 
kvinnor 

2019

Utfall 
män 
2019

Utfall 
2018

Utfall 
kvinnor 

2018

Utfall 
män 
2018

Sjuklönekostnader, andel av 
lönekostnader totalt (%) 1/1-31/12 2,8% 1,8%

Sjukfrånvaro totalt (%) 1/12-30/11 6,7% 10,3% 2,8% 3,8% 4,8% 2,7%

Sjukfrånvaro månadsanställda (%) 1/12-30/11 6,8% 3,9%

varav sjukfrånvaro <15 dagar (%) 1/12-30/11 2,1% 2,2%

varav sjukfrånvaro 15-90 dagar (%) 1/12-30/11 1,5% 0,3%

varav sjukfrånvaro >90 dagar (%) 1/12-30/11 3,1% 1,4%

Rehabärenden pågående, antal 30/11 4 5

Kommunledningsförvaltningen

Sjukfrånvaron är låg och har mellan åren minskat från en redan låg nivå.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sjukfrånvaron har under året ökat och det är främst den långa sjukfrånvaron där samtliga är åter i 
tjänst.
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Ekonomisk redovisning
Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen
Driftsredovisning, nettoresultat (tkr)

Utfall 2019 Budget 2019 Avvikelse

Kommunstyrelsen gem -13 346 -17 463 4 117

KLF -109 148 -113 038 3 890

Samhällsbyggnadsförvaltningen -60 376 -63 660 3 284

Summa -182 869 -194 161 11 292

Ekonomi i balans, KS mars 2 600

Avvikelse jämfört ekonomi i balans 8 692

Kommentar till driftredovisning
Kommunstyrelsen gemensamt + 4 117 tkr

Nämndernas samlade kostnadsutveckling har inneburit att kostnadsutvecklingen medvetet hållits 
nere för att säkra kommunens resultat. Av den positiva avvikelse mot budget finns de största 
avvikelserna inom KS medel till förfogade och kommundirektören, där bland annat 
kommungemensamma aktiviteter som bland annat chefsträffar och kommunfest förs.

Kommunledningsförvaltningen + 3 890 tkr

Samtliga avdelningar visar positiva avvikelser, förutom digitalisering.

De största positiva avvikelserna ses inom fastigheter och lokaler samt näringsliv. Budgeten för 
lokaler och näringsliv ses över och kommer inför 2020 att omfördelas. Därutöver har vakanser, 
samordning av resurser påverkat utfallet. De ökande kraven på digitalisering påverkar kostnaderna 
genom bland annat fler system, ökat användande och utbyggnad av wifi . Det pågår ett 
kommunövergripande arbete som bland annat innebär att strukturera och se över 
kostnadsansvaret mellan förvaltningarna, minska antal likvärdiga system och behov av 
serverutrymme. Ett arbete som inte nått ända fram.

Samhällsbyggnadsförvaltningen + 3 284 tkr

Den största positiva avvikelsen ses inom bygglovsverksamheten, där många större byggnationer har 
ökat intäkterna för bygglov. Samtidigt har användningen av utredningskonsulter vid framtagning av 
nya planer varit lägre än tidigare år. En effekt ses också av att ekonomiresurser samordnats med 
ekonomiavdelningen.

På grund av ett ökat resande visar kollektivtrafiken ett överskott.
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Ekonomiskt utfall enligt investeringsredovisningen
Investeringsredovisning, nettoresultat (tkr)

Utfall 2019 Budget 2019 Avvikelse

KLF Investering

910000 Arbetsmiljöåtgärder KLF -69 -250 181

910002 Stadsparken servering -173 0 -173

910003 Djulö vandrarhem -489 -47 -442

910004 Krämbols gård 0 -300 300

910005 St Djulö målning fasad o fönster -382 -449 67

910007 Oförutsedda investeringsbehov -89 -600 511

910008 Arrendebostaden St Djulö -2 328 -1 822 -506

910009 Möbler -79 -200 121

920005 Järvenområdet -46 0 -46

960000 Stadsparken Orangeriet -6 059 -3 550 -2 509

960001 Stadsparken dränering 0 -285 285

960002 RWS Stadsparken -2 -500 498

960003 Glindrans gamla skola 0 -300 300

962004 Webbutveckling, Ny webb -140 -185 45

962006 Årliga nätverksinvesteringar -1 045 -1 013 -32

962008 Trådlösa accesspunkter -1 581 -1 543 -38

962012 Raindance -2 715 -2 686 -29

962023 Bredbandsutbyggnad -19 523 -30 495 10 972

962025 E-tjänstplattform 0 121 -121

962036 Nämndhusets säkerhet 0 -175 175

962037 Säkerhetsplattform 0 -1 1

962038 Digital teknik, utemiljö 0 -39 39

962039 Trådlöst nätv skolors utemiljö 0 -97 97

962042 Flytt EDU till ADM -96 -80 -16

962045 Akutbostäder markarbeten 0 -300 300

962046 Mobilt reservelverk 0 -700 700

SUMMA KLF -34 817 -45 296 10 479

SBF Investering

920003 Smärre skyltåtgärder, park.reg -8 -50 42

920004 Gator övrigt -165 -50 -115

920005 Järvenområdet -108 -50 -58

920006 Vandringsstig Norr 203 0 203

920009 Shared Space Vasav-Fredsg+strä -4 341 -4 000 -341

920010 Shared Space Vasav, Djulög-Lin -3 293 -3 000 -293

920011 Hållpl Stadsp. Tegnerv-Linnév 375 0 375

920012 Sköldinge aktivitetspark -397 -300 -97

920013 Drottninggatan lågfartsgata -3 315 -2 756 -599

920014 Gatuparkering ers. p-hus -410 -225 -185

920015 Cykelpark Köpmang-Vingåkersv -88 -75 -13

920021 Life 15 IPE Rich Waters -42 -1 500 1 458
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920022 Hållplats Fortunagat. på Sveav -99 -150 51

920023 Hållplats Stenbergspl på Sveav -141 -150 9

920024 Ledstråk Stortorget 0 -75 75

920025 Stationsplan 0 -25 25

920026 Sveaparken -253 -244 -9

920027 Backavallen 0 0 0

920029 Cykelöverfart Prinsbg Västgöta -223 -100 -123

920030 Fredsg gångpassage SKF -60 -100 40

920031 Julbelysning -10 -15 5

920032 Trygghetsbelysning -54 -285 231

920033 Skyltning enl hastighetsplan -3 -100 97

920034 Farthinder Sandviksv Björkvik -143 -150 7

920035 Gångpassage V Fredsg KC-posten 0 -50 50

920036 Oförutsett under 2019 -327 -150 -177

920037 Forssjö friluftsomr gstig skyl -278 -300 22

920038 Hållplats akuten -178 -80 -98

920039 Uppsättning ståstöd vid hpl -42 -20 -22

920040 Vasav Fabriksg - Fredsg -603 0 -603

920041 Våtmark Djulö oml dagv KLC omr -151 -150 -1

920042 Våtmark Mejeridiket 1 932 -150 2 082

920043 Naturutställning Tornstugan 165 -50 215

920044 Insektsinventering Gersnäs 8 -75 83

920045 Bomiljöer fågl fladderm insekt -20 -75 55

920046 Ny väg KLC + JVG-övergång -584 -500 -84

920047 Övriga investeringar 0 -100 100

920048 Stadsparken restaurang -9 0 -9

920049 Realtidsskyltar Resecentrum -23 0 -23

920050 Digitalisering och e-tjänster -140 -160 20

920051 Fokusområde miljömål 3 -500 503

920052 Hållplats Kupolen -29 0 -29

920053 Hpl Katrineholms kyrkogård -22 0 -22

920055 Cirk.pl.Värmbol/Högm -39 0 -39

920056 Nyhemshallen Grönområde 7 0 7

920057 GC-väg Nävertorpsgatan -22 0 -22

920058 Parkeringhus Norr -70 0 -70

921020 60067 Fokusomr vatten 2018 0 0 0

921021 60068 Fokusomr miljömål 2018 -3 0 -3

SUMMA SBF -13 001 -15 760 2 759

SUMMA INVESTERING KLF + SBF -47 818 -61 056 13 238

Exploatering

SUMMA EXPLOATERING -1 582 -126 132 121 550
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Kommentar till investeringsredovisning
KLF-Större avvikelser

2019 visar investeringarna på en avvikelse mot budget på +10 479 tkr. Dessa medel förslås 
överföras till år 2020 på rund av pågående ej avslutade projekt samt för att kunna fortsätta arbetet 
med att nå kommunens mål för 2025 gällande anslutningsgrad av fiberbaserat bredband.

Statsparken Orangeriet visar en negativ avvikelse mot budget på -2 509 t kr mnkr. Fördyringen ingår 
i de 5 000 t kr som tidigare redovisats som en fördyring av Stadsparken och omfattar kostnader för 
schakt och grundarbeten samt tillgänglighetsanpassningar som blev högre än beräknat då 
markhöjder inte stämde med ritningsunderlaget. Marklutningen medförde även krav på en ny 
fettavskiljare. Därutöver medförde leveransförseningar ökade kostnader för att färdigställa 
Orangeriet i tid.

SBF - Större avvikelser

På kommunstyrelsen sammanträde 2019-12-18 beslutades att omfördela 1 756 tkr från projekt 
920026 Sveaparken till projekt 920013 Drottninggatan.

Infrastrukturs resultat visar 2 759 tkr i överskott för 2019, varav 2 274 tkr avser kvarstående medel 
för ej färdigställda och ej påbörjade miljöprojekt.

Miljöprojekten är beviljade och till viss del utbetalda bidrag med krav på motprestationer. För att 
undvika återbetalning av bidrag föreslås budget flyttas till år 2020.

Projektet lågflödesmuddring i Öljaren startades men stoppades på grund av av att företaget gick i 
konkurs. Arbetet pågår med att starta upp med annan entreprenör under 2020.

Projekt för områdena Djulö Backar, Havsörnen samt Ragnars Gärde färdigställdes under året

De kvarstående medel, 2 759 t kr, föreslås 2 274 tkr förslås överföras till budget år 2020.

Exploatering

Antalet pågående exploateringar uppgick till 65 stycken. Årets höga omsättning innebar stora 
intäkter och nettokostnad uppgick till 1 582 tkr.

 Genomförda eller påbörjade försäljningar av småhustomter uppgick till 31 st.
 Genomförda eller påbörjade försäljningar för mark för flerfamiljshus 5 st.
 Genomförda eller påbörja exploateringar för näringsverksamhet 29 st.

Totala avtalade arealen uppgick till 6 070 45 kvm eller ca 61 ha.

Enskilda händelser

 Under 2019 såldes vid Djulö Backar alla kommunens tomter 12 st.
 Vid Djulökvarnsvägen gjordes de sista justeringarna av vägen och intilliggande 

småhustomter 3 av 5 tomter såldes.
 Trolldalen blev klart och alla 4 kommunala småhustomterna såldes.
 Alla kvarvarande exploateringstomtera vid Movägen vid Lövåsen såldes, en total areal på 

ca 25 800 m2.
 Samlade värdet av alla exploateringsavtal uppgick till 152 Mkr, av det fakturerades under 

2019 77 Mkr, kvar återstår exploateringsavtal till ett värde av 75 Mkr.
 På landsbygden såldes 2 kommunala tomter (Björkvik och Strångsjö).
 Till KFAB gjordes 3 försäljningar. Plogen (Duvegården), Maskinisten, P-huset.
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 Bilaga: Information om 
ombudgetering av 
investeringsmedel
Information om ombudgetering av investeringsmedel från 2019 till 2020 (tkr)

Nr Projektbenämning Investerings- 
budget 2019

Använda 
investerings- 
medel 2019

Avvikelse
Ombudge- 
tering till 

2020
Kommentar

462 
004

Webutveckling ny 
web -185 -140 45 -45 Inväntar faktura

962 
023

Bredbandsutbyggna
d -30 495 -19 523 10 972 -10 972  Pågående

960 
002

RWC Stadsparken 
(tillgänglighetsanspa
ssad toalett) -500 -2 498 -498

Genomfört, inväntar 
faktura

910 
007

Oföruts 
investeringsbehov -600 -89 511 -500  Pågående

910 
005

St Djulö målning 
fasad o fönst -449 -382 67 -67 Pågående.

910 
000

Arbetsmiljöåtgärder 
KLF -250 -69 181 -150 Pågående.

920 
021

Life 15 IPE Rich 
Waters -1 500 -42 1 458 -1 458  Pågående

920 
042 Våtmark Mejeridiket -150 -3 147 -147  Pågående

920 
043

Naturutställning 
Tornstugan -50 -33 17 -17  Pågående

920 
045

Bomiljöer fågl 
fladderm insekt -75 -20 55 -55  Pågående

Summa -34 254 -20 303 13 951 -13 909
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Bilaga: Begäran om 
ombudgetering av 
investeringsmedel
Begäran om ombudgetering av investeringsmedel från 2019 till 2020 (tkr)

Nr Projektbenämning Investerings- 
budget 2019

Använda 
investerings- 
medel 2019

Avvikelse
Ombudge- 
tering till 

2020
Kommentar

960 
001

Stadsparken 
dränering -285 0 285 -285

Dränering stadsparken har 
ej hunnits med 2019,  
planeras att genomföras 
2020. Nödvändig 
investering för att undvika 
större kommande 
kostnader.

962 
046 Mobilt reservelverk -700 0 700 -700 Beställt

920 
044

Insektsinventering 
Gersnäs -75 0 75 -75

Miljöprojekten har 
beviljade och till viss del 
utbetalda bidrag med krav 
på motprestationer, därav 
viktigt att budget för dem 
flyttas till 2020 för att inte 
bli återbetalningsskyldiga

920 
051

Fokusområde 
miljömål -500 0 500 -500

Miljöprojekten har 
beviljade och till viss del 
utbetalda bidrag med krav 
på motprestationer, därav 
viktigt att budget för dem 
flyttas till 2020 för att inte 
bli återbetalningsskyldiga

Summa -1 560 0 1 560 -1 560
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Bilaga: Uppföljning av 
handlingsplan för jämställdhet 
enligt CEMR
Artikel 6 - Bekämpa stereotyper

Under våren genomfördes en ny utbildning i Trappan-metoden, som syftar till att arbetet med 
genusmedveten styrning ska bli långsiktigt hållbart samt ge ökad kunskap om jämställdhet och 
jämställdhetsintegrering i stort. Utbildningen riktade sig denna gång främst till processledare, 
kommunikatörer samt chefer. Med hjälp av RFSL anordnades en ny HBTQ-utbildning. Målgruppen 
var i första hand kommunanställda som inte var med i den förra omgången samt nyanställda. 
Dialogträffar med förvaltningsledningarna har genomförts utifrån handlingsplanen samt vilka 
fokusområdena ska vara framåt. Handlingsplanen för jämställdhet enligt CEMR har efter det 
reviderats och under 2020 kommer den nya handlingsplanen att gälla.

Samhällsbyggnadsförvaltningens kundenkät går ut tillsammans med beslut och 
inspektionsrapporter. Resultaten går att följa upp uppdelat på män och kvinnor. Hittills har 
resultaten inte gett vid handen att män och kvinnor upplever samhällsbyggnadsförvaltningens 
service olika. Under 2020 kommer samhällsbyggnadsförvaltningen att kompetensutvecklas i 
genusmedvetenhet och hur jämställdhetsfrågor ingår i verksamhetsuppdraget. Därutöver ska ett 
kunskapsunderlag tas fram för hur genusmedveten styrning kan beaktas i myndighetsutövning

Artikel 7 - God förvaltning och samråd

En utgångpunkt i genusmedveten ärendeberedning är att medvetenheten ska genomsyra all 
beredning och den ska självfallet beaktas i uppenbara fall. Nämnadministrationen ska alltid ha ett 
perspektiv där exempelvis olikheter mellan könen lyfts upp och belyser dessa genom statistik.

 Artikel 14 - Hälsa

Under våren 2019 redovisade Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, Öppna Jämförelser Folkhälsa 
2019. Rapporten visar att hälsoutvecklingen hos Katrineholmsborna generellt följer den nationella 
och regionala utvecklingen. Det finns också förbättringar och försämringar och hälsoskillnader 
mellan olika socioekonomiska grupper ökar både nationellt och regionalt. Resultaten ligger till grund 
för det fortsatta sektorsöverskridande folkhälsoarbetet i kommunen.

Ett kommunövergripande arbete kring införande av ANDTS-coachmetoden har påbörjats under 
året. ANDTS-coachmetoden är ett utbildnings- och nätverkskoncept kring ANDTS som syftar till att 
öka kunskapsnivån gällande ANDTS samt att ge ökad trygghet och handlingskraft kring att arbeta 
med och hantera dessa frågor. Både män och kvinnor fanns bland de som blivit utbildade i 
metoden. Representanter från Socialförvaltningen, Kulturförvaltningen, 
Kommunledningsförvaltningen samt Polisen har genomgått utbildning i metoden.

Under sommaren genomfördes feriearbetet ANDTS- ambassadör i Katrineholm och Södermanlands 
län. Syftet med feriearbetet var att öka ungdomarnas kunskap kring det förebyggande ANDTS-
arbetet samt att genom ungdomarnas delaktighet skapa nya tankar dietist på service- och 
teknikförvaltningen samt elever på Lindengymnasiet. Bland deltagarna för feriearbetet fanns både 
flickor och pojkar.
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Artikel 24 - Hållbar utveckling

Det strategiska ansvaret för frågor som bland annat jämställdhet, folkhälsa, ekonomi, personal 
samordnas från kommunledningsförvaltningen för att följa principen om en hållbar utveckling där 
jämställhet ska främjas och uppnås i kombination med övriga områden. Arbetet med Agenda 2030-
målen fortsätter. Aktivt arbete kring genus och rekryteringar, lönekartläggningar samt heltid som 
norm.

Artikel 27- Ekonomisk utveckling

Kommunen tillämpar Heltid som norm, vilket innebär att alla medarbetare anställs på 100 procent 
med möjlighet till önskad sysselsättningsgrad. Detta medför ett positivt inslag för jämställdhet och 
möjlighet för kompetensutveckling samt karriärvägar. Ett nytt personalpolitiskt program har 
arbetats fram där jämställdhet är ett av avsnitten. För att kunna behålla den personal vi har och 
rekrytera nya medarbetare till våra verksamheter är det viktigt att alla känner sig välkomna och att 
kommunen inte utestänger någon grupp i samhället
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Bilaga: Uppföljning av 
indikatorer
Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning
Resultatmål/Up
pdrag Indikatorer Utfall Riket

Utfall 
kvinnor

Utfall 
män Kommentar

Invånare totalt, antal per 
31 dec

34 550 35 277 17 216 17 334 Utfallet avser 2018.

Förändring antal invånare 
sedan föregående år (%)

1,2% 0,6% 1,1% 1,4% Utfallet avser 2018.

Invånare, antal per 1 nov 34 737 17 300 17 437 Utfallet avser 2019.

Invånarantalet 
ska öka till minst 
35 500 personer 
vid 
mandatperioden
s slut
KS, BMN Invånare, antal kvartal 34 740 17 316 17 424 Utfall per 30 september 

2019.

Företagarnas 
sammanfattande 
omdöme om kommunen 
enligt Svenskt Näringsliv

3,9 3,4 Utfallet avser 2019.

Företagarnas 
helhetsbedömning av 
servicen i 
myndighetsutövningen 
(NKI)

72 73 Utfallet avser 2019.

Förbättrat 
företagsklimat
KS, BMN, KIAB

Kundnöjdhet avseende 
lokaler som KIAB 
tillhandahåller (NKI)

NKI 82 Utfallet avser 2019.

Företagens tillväxt, index Underlag finns inte 
tillgängligt.

Nyregistrerade företag, 
antal

141 st Utfallet avser 2019.

Växande och 
breddat 
näringsliv
KS

Nyregistrerade företag, 
antal per 1000 invånare

4,8 4,9 Utfallet avser 2018.

Elever som driver UF-
företag (%)

7,7% 71% 73% Utfallet avser läsåret 
2019/2020, andel elever 
som driver UF-företag av 
totalt antal elever på 
gymnasieskolan.

Fler unga 
entreprenörer
KS, BIN, VIAN

Företagsamhet bland 
unga (%)

3,5% 5,4% Utfallet avser 2018 och 
visar andel invånare 16-34 
år som innehar F-
skattsedel, är delägare i 
ett aktivt handelsbolag 
eller är vd eller ordinarie 
styrelsemedlem i ett aktivt 
aktiebolag.

Fler 
arbetstillfällen
KS

Förvärvsarbetande 
dagbefolkning

14 969 17 145 7 275 7 694 Utfallet avser 2018.
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Resultatmål/Up
pdrag Indikatorer Utfall Riket

Utfall 
kvinnor

Utfall 
män Kommentar

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

40,1% 53,7% 30,9% 44,9% Utfallet avser 2017.

Praktikanter i kommunala 
verksamheter, antal

69 33 36 Utfallet avser jan-dec 2019 
och innehåller både 
Viadidakts egna 
verksamheter, andra 
förvaltningar samt det 
privata näringslivet.

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

10,8% 9% 11,8% 9,9% Utfallet avser 2017.

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

Arbetslöshet 16-64 år (%) 9,5% 7,4% 9,3% 9,6% Utfallet avser december 
2019.

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

Utfall 
kvinnor

Utfall 
män Kommentar

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

150 Utfallet avser 2019.

Färdigställda lägenheter i 
nybyggda småhus, antal

7 Utfallet avser kvartal 1-3 
2019, preliminära 
uppgifter.

Färdigställda lägenheter i 
nybyggda flerbostadshus, 
antal

25 Utfallet avser kvartal 1-3 
2019, preliminära 
uppgifter.

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

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

55 Utfallet avser 2018.

Invånarnas bedömning av 
tryggheten i kommunen

60% 47% 76% Utfallet avser andel 
invånare som i polisens 
trygghetsundersökning 
2018 svarat trygg på 
frågan: ”Om du går ut 
ensam sent en kväll i 
området där du bor, 
känner du dig då trygg 
eller otrygg?”. Utfallet har 
förbättrats något jämfört 
med undersökningen 
2015, för både kvinnor 
och män.

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

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

97% 96% 96% Utfallet avser 2017, åk 9. 
För år 2 var utfallet totalt 
99%, flickor 98% och 
pojkar 98%.
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Resultatmål/Up
pdrag Indikatorer Utfall Riket

Utfall 
kvinnor

Utfall 
män Kommentar

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

94% 91% 98% Utfallet avser 2017, andel i 
åk 9 som svarat ja alltid 
eller ja oftast. För år 2 var 
utfallet totalt 97%, flickor 
94% och pojkar 99%.

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

69% Utfallet avser delår 2019. 
10 av 14 ärenden 
sanerades inom 24 
timmar. Totalt 17 ärenden 
varav 3 mer omfattande 
och ej möjliga att sanera 
inom 24 timmar.

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

96% Utfallet avser 2019.

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

6 813 Utfallet avser 2019.

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

36% Utfallet avser 2019.

Gångtrafik Lövatunneln, 
antal passager

2 393 Utfallet avser 2019, antal 
passager per dag i 
genomsnitt.

Cykeltrafik Lövatunneln, 
antal passager

573 Utfallet avser 2019, antal 
passager per dag i 
genomsnitt.

Resandet med 
cykel och till fots 
ska öka
KS, STN

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

Utfallet avser 2014.

Resande med 
stadstrafiken (buss), antal

237 700 Utfallet avser 2019.

Resande med 
landsbygdstrafiken (buss), 
antal

450 600 Utfallet avser 2019.

Tågstopp vid Katrineholms 
Central, antal

97 Första mätningen som 
utförs.

Tågstopp i rusningstid vid 
Katrineholm Central, antal

38 En ökning med två 
tågstopp i rusningstid mot 
år 2019.

Resandet med 
buss och tåg ska 
öka
KS

Andel resor med 
kollektivtrafik inom 
Katrineholms stad (%)

Utfallet avser 2014.

Asfaltsbeläggning, antal 
kvadratmeter

31 550 Utfallet avser 2019.Förbättrad 
standard på 
gator, vägar, 
gång- och 
cykelvägar
KS, STN

Drift/underhåll av GC-
vägar, antal kilometer

23,7 Antalet kilometer 
underhåll av GC-vägar och 
gatuvägar har under 2019 
ökat något, men ingen 
kontrollmätning är ännu 
utförd.
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Resultatmål/Up
pdrag Indikatorer Utfall Riket

Utfall 
kvinnor

Utfall 
män Kommentar

Drift/underhåll av 
gatuvägar, antal kilometer

168,1 Antalet kilometer 
underhåll av GC-vägar och 
gatuvägar har under 2019 
ökat något, men ingen 
kontrollmätning är ännu 
utförd.

Säkra GCM-passager i 
tätorten, andel (%)

26% 27% Utfallet avser 2019. 
Nollvisionens etappmål är 
30% säkra passager till 
2020.

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

90% 81% Utfallet avser 1 oktober 
2018.

Alla 
katrineholmare 
ska erbjudas 
fiberbaserat 
bredband senast 
2020
KS

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

71% 41% Utfallet avser 1 oktober 
2018.

En stark & trygg skola för bättre kunskaper
Resultatmål/Up
pdrag Indikatorer Utfall Riket

Utfall 
kvinnor

Utfall 
män Kommentar

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

79%

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

83%

Ökad trygghet i 
skolan
KS, BIN, STN, KFAB

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

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

67% 65% 69%

Elever som tycker att 
skolmåltiden är en trevlig 
stund på dagen, andel (%)

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

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

53% 51% 55%
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Trygg vård & omsorg
Resultatmål/Up
pdrag Indikatorer Utfall Riket

Utfall 
kvinnor

Utfall 
män Kommentar

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

84% 87,9% 82% 86%

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

15 16 15 15

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

89% 89% 86% 95%

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

82% 74% 79% 84%

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

72% 74% 73% 71%

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

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

84% 81% 82% 85%

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

Deltagartillfällen Lyckliga 
Gatornas fritids- och 
lovverksamhet, antal

8 440

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

3% 3% 2%

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

8,3% 8%

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

13% 13,2%

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

24% 27% 21%

Invånare som röker 
dagligen, andel (%)

10% 8%

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

Försäljningsställen tobak 
som fått tillsynsbesök, 
andel (%)

19% Avser första halvåret 2019
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Resultatmål/Up
pdrag Indikatorer Utfall Riket

Utfall 
kvinnor

Utfall 
män Kommentar

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

36% 37% 34%

Invånare med riskabla 
alkoholvanor, andel (%)

14% 15%

Serveringsställen alkohol 
som fått tillsynsbesök, 
andel (%)

73%

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

4% 2% 6%

Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv
Resultatmål/Up
pdrag Indikatorer Utfall Riket

Utfall 
kvinnor

Utfall 
män Kommentar

Deltagartillfällen Lyckliga 
Gatornas fritids- och 
lovverksamhet, antal

8 440

Besök på Perrongen, 
Lokstallet, antal

61 641

Deltagartillfällen 
kulturförvaltningens 
programverksamhet, antal

4 510 1 499 844

Aktiva låntagare 
Katrineholms bibliotek, 
antal

11 004 5 587 3 908

Besökare Konsthallen, 
antal

22 933

Deltagartillfällen i 
idrottsföreningar, 
antal/inv 7-20 år

23 27 19 26

Besökare simhallen, antal 84 801

Besökare 
Duveholmshallen, antal

0

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

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

104

Arrangemang för barn och 
unga (inkl arrangemang 
på lov) som andel av totalt 
antal arrangemang inom 
kulturförvaltningens 
programverksamhet (%)

57%Kultur, idrott och 
fritid för barn 
och unga ska 
prioriteras
KS, BIN, KULN, 
STN, VON

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

71%

Jämställda kultur- 
och 
fritidsverksamhet

Könsfördelning besök på 
Perrongen, Lokstallet, 
andel flickor/kvinnor (%)

37%



 

40(43)

Resultatmål/Up
pdrag Indikatorer Utfall Riket

Utfall 
kvinnor

Utfall 
män Kommentar

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

36%

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

36%

er
KS, BIN, KULN, 
STN, VON

Könsfördelning deltagare 
7-25 år idrottsföreningar 
med LOK-stöd, andel 
flickor/kvinnor (%)

Hållbar miljö
Resultatmål/Up
pdrag Indikatorer Utfall Riket

Utfall 
kvinnor

Utfall 
män Kommentar

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

17% Utfallet avser 2018.Ökad 
energieffektivitet 
i kommunens 
lokaler
KS, BIN, KULN, 
STN, SOCN, VIAN, 
VON, KFAB, KIAB

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

28% Utfallet avser 2018.

Installerad effekt för 
solcellsanläggningar i 
kommunen, (MW)

Ökad 
solelproduktion
KS, BMN, KFAB, 
KIAB KFAB/KIAB :s totala 

solelproduktion, (MW)

Fosforhalt i Näsnaren, 
(mikrogram/liter)

210 Uppgift från 
Nyköpingsåarnas 
vattenvårdsförbund.

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

Hushåll vars bristfälliga 
avlopp åtgärdats, antal

199 Utfallet avser 2019. 188 
hushåll till mindre 
avloppsanordning, 11 
hushåll anslutit till 
kommunalt avlopp.

Nedskräpning, (antal 
skräp/10 m2)

5 Utfallet avser 2019.

Nöjdhet besök vid 
återvinningscentral, andel 
(%)

90% 87% Utfallet avser 2018.

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

Nöjdhet tillgänglighet till 
återvinningscentral, andel 
(%)

69% 75% Utfallet avser 2018.
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Resultatmål/Up
pdrag Indikatorer Utfall Riket

Utfall 
kvinnor

Utfall 
män Kommentar

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

Areal reservat och 
biotopskydd, (ha)

802 ha Utfall per 31 december 
2018.

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

Utfall 
kvinnor

Utfall 
män Kommentar

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

61 39 22 Utfall per 2019-11-30.

Månadsanställda som fått 
möjlighet till studier på 
arbetstid, antal

Ej mätbart för närvarande.

Tillsvidareanställda som 
slutat på egen begäran, 
antal

Utfall mätperioden 2018-
12-01 - 2019-11-30 för KLF 
är 6 personer och för SBF 
2 personer.

Påbörjade rekryteringar 
där tjänsten tillsatts, andel 
(%)

Indikatorn kan inte mätas 
på ett tillförlitligt sätt.

Säkrad 
kompetensförsör
jning
KS, BIN, KULN, 
STN, SOCN, VIAN, 
VON

Månadsanställda som 
arbetar heltid, andel (%)

Utfall per 2019-11-30 för 
KLF 98,6% och för SBF 
100%.

Resultat i undersökningen 
kring hållbart 
medarbetarengagemang, 
HME totalt

80 79 80 79 Utfallet avser 2017.

HME delindex ledarskap 78 78 78 79 Utfallet avser 2017.

HME delindex motivation 82 79 82 80 Utfallet avser 2017.

Ökat 
medarbetarenga
gemang
KS, BIN, KULN, 
STN, SOCN, VIAN, 
VON

HME delindex styrning 80 78 80 78 Utfallet avser 2017.

Frisktal, 
tillsvidareanställda som 
under de senaste tolv 
månaderna har haft högst 
5 sjukfrånvarodagar, 
andel (%)

För närvarande är det inte 
möjligt att redovisa utfall 
för indikatorn.

Sjukfrånvaro total, (%) 7% 6,6% 7,5% 5,5% Utfallet avser 2018.

Sjukfrånvaro kommunalt 
anställda mer än 59 dagar 
som andel av total 
sjukfrånvaro, (%)

45% 42% Utfallet avser 2018.

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

Sjukfrånvaro totalt (%) Utfall mätperioden 2018-
12-01 - 2019-11-30 för KLF 
är 1,7% och för SBF 6,7%.

Kommunens 
tillgänglighet för 
invånarna ska 
öka

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

85% 84% Utfallet avser 2019.
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Resultatmål/Up
pdrag Indikatorer Utfall Riket

Utfall 
kvinnor

Utfall 
män Kommentar

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

59% 56% Utfallet avser 2019.

Gott bemötande via 
telefon, andel av 
maxpoäng (%)

86% 88% Utfallet avser 2019.

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

66%

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

3 309

Besökare som nyttjar 
MerÖppet på Kulturhuset 
Ängeln, antal

406

Besök på Kontaktcenter, 
antal

17 491 Utfallet avser helår 2019.

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

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

4 271 2 282 1 967 Utfallet avser helår 2019. 
Totalt 4 271 ärenden, 
varav 265 
konsumentärenden.

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

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

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

-0,6% Utfallet avser jan-aug 
2019, för kommunen som 
helhet.

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

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

0,1% 1,3% Utfallet avser 2018.

Förändring 
nettokostnader (%)

4,4%

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

3,3%

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

av skatt och generella 
statsbidrag kommun, (%)

100% 99% Utfallet avser 2018.

Avskrivningar som andel 
av driftbudget, (%)

2,9% Utfallet avser perioden 
jan-aug 2019.

Avskrivningar ska 
under 
mandatperioden Soliditet kommun, (%) 45% 47% Utfallet avser 2018.
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Resultatmål/Up
pdrag Indikatorer Utfall Riket

Utfall 
kvinnor

Utfall 
män Kommentar

Soliditet inkl pensionsåtag. 
kommun, (%)

11% 18% Utfallet avser 2018.

Soliditet kommunkoncern, 
(%)

22% 35% Utfallet avser 2018.

Soliditet inkl pensionsåtag. 
kommunkoncern, (%)

9% 17% Utfallet avser 2018.

inte överstiga tre 
procent av 
driftbudgeten
KS

Skulder totalt 
kommunkoncern, kr/inv

87 295 
kr/inv

72 548 
kr/inv

Utfallet avser 2018.
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Kommunstyrelsens internkontrollrapport 2019
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen genomförd internkontroll 2019.

Sammanfattning av ärendet
Den interna kontrollen har som syfte att utveckla verksamheten och säkerställa kvalitet 
och effektivitet i verksamhetsprocesserna. Den interna kontrollen avser åtgärder som 
bidrar till att utveckla och säkerställa kvalitet och funktionalitet i kommunens samtliga 
verksamheter och på så sätt minska riskerna för fel.

Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt 
verksamhetsområde. Enligt reglementet för intern kontroll ska nämnderna löpande följa 
upp kontrollsystem inom sitt ansvarsområde och i samband med årsredovisningen 
rapportera resultatet till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen beslutade i oktober 2019 om internkontrollplanen för det egna 
ansvarsområdet under åren 2019-2020. Uppföljningen av den interna kontrollen bygger 
på de uppgifter som dokumenterats i planerings- och uppföljningssystemet Stratsys.

Den gjorda uppföljningen visar på att den interna kontrollen i huvudsak fungerar, men 
det finns dock ett antal brister. Det är viktigt att dessa brister åtgärdas och följs upp i 
enlighet med det sätt som anges i rapporten.

Under 2019 har ett utvecklingsarbete skett vilket har fokuserat på främst 
internkontrollrapporten. Arbetet med att utveckla och kvalitetssäkra den interna 
kontrollen i kommunen kommer att fortsätta under år 2020. Detta sker bland annat 
genom en översyn av styrdokumentet Reglemente för intern kontroll. 

Ärendets handlingar
 Internkontrollrapport kommunstyrelsen 2019

Emma Fälth
Utredare

____________________ 
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Sammanfattning
Den interna kontrollen har som syfte att utveckla verksamheten och säkerställa kvalitet och 
effektivitet i verksamhetsprocesserna. Den interna kontrollen avser åtgärder som bidrar till att 
utveckla och säkerställa kvalitet och funktionalitet i kommunens samtliga verksamheter och på så 
sätt minska riskerna för fel.

Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt 
verksamhetsområde. Enligt reglementet för intern kontroll ska nämnderna löpande följa upp 
kontrollsystem inom sitt ansvarsområde och i samband med årsredovisningen rapportera resultatet 
till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen beslutade i oktober 2019 om internkontrollplanen för det egna ansvarsområdet 
under åren 2019-2020. Uppföljningen av den interna kontrollen bygger på de uppgifter som 
dokumenterats i planerings- och uppföljningssystemet Stratsys.

Den gjorda uppföljningen visar på att den interna kontrollen i huvudsak fungerar, men det finns 
dock ett antal brister. Det är viktigt att dessa brister åtgärdas och följs upp i enlighet med det sätt 
som anges i rapporten.

Under 2019 har ett utvecklingsarbete skett vilket har fokuserat på främst internkontrollrapporten. 
Bland annat har mallen för rapporteringen reviderats då det har lagts till två fält, ett med uppgifter 
om kontrollansvarig och ett fält där en kommentar/motivering till den riskvärdering som gjorts till 
respektive kontrollmoment ska skrivas in.

Arbetet med att utveckla och kvalitetssäkra den interna kontrollen i kommunen kommer att 
fortsätta under år 2020.
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Inledning
Nämnden ska årligen kartlägga viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk 
och väsentlighet.

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

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

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

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

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

Risk Väsentlighet

Värde Förklaring Värde Förklaring

1 Osannolik 1 Försumbar

2 Mindre sannolik 2 Lindrig

3 Möjlig 3 Kännbar

4 Sannolik 4 Allvarlig

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

Värdering (risk x väsentlighet) Förklaring Hantering

Värde 1-3 Risken accepteras. Ingen åtgärd.

Värde 4-8 Risken hålls under uppsikt. Bevakning

Värde 9-12 Risk som kräver åtgärd. Internkontrollplan

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

Rätt lön

Kontrollmoment:
Rätt lön utbetalas till rätt person med rätt belopp

Kontrollansvarig
Lönechef

Riskvärdering
Möjlig och kännbar=9

Kommentar
Datum för kontroll: 2019-11-30

Resultat: Stickprov på 5-20% av underlaget:

 Katrineholms kommun: Inga fel upptäcktes som ej var korrigerade.
 Gnesta kommun: Inga fel upptäcktes som ej var korrigerade.
 KFAB: Inga fel upptäcktes som ej var korrigerade.
 KIAB: Inga fel upptäcktes som ej var korrigerade.

Åtgärder Startdatum Slutdatum

 Kostnadskontroll. 2019-02-15 2019-09-30

Kontrollområde:

Avslutade anställningar

Kontrollmoment:
Att lön ej utbetalas när anställd slutat

Kontrollansvarig
Lönechef

Riskvärdering
Möjlig och Kännbar=9

Kommentar
Datum för kontroll: 2019-11-30

Resultat: Stickprov på 5-20% av underlag:

 Katrineholms kommun: inga fel upptäcktes 
 Gnesta Kommun: inga fel upptäcktes
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 KFAB: inga fel upptäcktes
 KIAB: inga fel upptäcktes

Kontrollområde:

Arbetsmiljö

Kontrollmoment:
Aktuell handlingsplan finns

Kontrollansvarig
Arbetsmiljökonsult arbetsmiljö

Kommentar
Datum för kontroll: 2020-02-04

Resultat: Handlingsplaner tas fram i en allt högre utsträckning. Ett fortsatt arbete krävs.

 

Kontrollområde:

Jämställdhet

Kontrollmoment:
Aktuell plan finns

Kontrollansvarig
Arbetsmiljökonsult jämställdhet

Kommentar
Datum för kontroll: 2020-01-24

Resultat: Handlingsplan för jämställdhet enligt CEMR är uppdaterad och ska behandlas på 
kommunstyrelsens sammanträde i januari månad.

 

Åtgärder Startdatum Slutdatum

 Revidering av plan. 2019-01-01 2020-02-29

Kontrollområde:

Korrekta uppgifter i WinLas, systemstöd

Kontrollmoment:
Att korrekta uppgifter finns i WinLas

Kontrollansvarig
Förhandlare WinLas
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Kommentar
Datum för kontroll: Kvartalsvis stickprov.

Resultat: Felaktigheter rättas upp löpande, med viss eftersläpning.

 

Kontrollområde:

Handlingsplan rehabilitering

Kontrollmoment:
Aktuell handlingsplan finns

Kontrollansvarig
Arbetsmiljökonsult rehabilitering

Kommentar
Datum för kontroll: 2019-12-31

Resultat: Aktuella handlingsplaner finns på allt fler arbetsplatser.

 

Kontrollområde:

Informationssäkerhetspolicy

Kontrollmoment:
Dokument är aktuella och tillgängliga

Kontrollansvarig
IT-säkerhetssamordnare

Riskvärdering
Mindre sannolik

Kommentar
Datum för kontroll: 2020-02-04

Resultat: Uppdaterad och klar för att skickas ut på remiss inför beslut i KF

 

Kontrollmoment:
Dokument efterlevs

Kontrollansvarig
IT-säkerhetssamordnare

Riskvärdering
Möjlig



 

9(17)

Kommentar
Datum för kontroll: 2020-02-04

Resultat: Befintligt dokument efterlevs och stickkontroller är genomförda. En uppdatering av 
dokumentet görs under februari för att möte den nya informationssäkerhetspolicyn.

 

Kontrollområde:

IT-strategi

Kontrollmoment:
Dokumentet är aktuellt och tillgängligt

Kontrollansvarig
IT-chef

Riskvärdering
Mindre sannolik

Kommentar
Datum för kontroll: 2020-02-04

Resultat: Informationssäkerhetspolicyn är nu uppdaterad/reviderad. Kommer att gå ut på remiss 
inför KF under februari

 

Kontrollmoment:
Dokument efterlevs

Kontrollansvarig
IT-säkerhetssamordnare

Riskvärdering
Möjlig

Kommentar
Datum för kontroll: 2020-02-04

Resultat: Befintlig strategi är till största delen aktuell, en uppdaterad version tas fram under kvartal 
1 2020
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Kontrollområde:

Avveckling, uppgradering, utökning och implementering av IT-system samt 
utrustning. (Delegationsordning för KS 53/2009)

Kontrollmoment:
Inköp kanaliseras via It-kontoret

Kontrollansvarig
IT-chef

Riskvärdering
Sannolik

Kommentar
Datum för kontroll: 2020-02-04

Resultat: Det varierar mellan förvaltningarna huruvida IT-inköp kanaliseras via 
Digitaliseringsavdelningen (IT-kontoret)

 

Kontrollområde:

Inventariehantering

Kontrollmoment:
Rutiner finns dokumenterat, är spridd på IT-kontoret och efterlevs

Kontrollansvarig
IT- chef/IT- assistent

Riskvärdering
Mindre sannolik

Kommentar
Datum för kontroll: 2020-02-04

Resultat: Då inte alla IT-inköp kanaliserar via Digitaliseringsavdelningen blir det avvikelser i 
inventariehanteringen. Alla inköp som går via Digitaliseringsavdelningen inventariehanteras av vår 
externa IT-partner.

 



 

11(17)

Kontrollområde:

Behörighet till verksamhetssystem

Kontrollmoment:
Aktualitet och behörighet

Kontrollansvarig
Systemförvaltare

Kommentar
Datum för kontroll: 2020-01-20

Resultat: Behörighet i verksamhetssystem hanteras av respektive systemförvaltare i de olika 
förvaltningarna. Kommunledningsförvaltningen uppmanar kontinuerligt systemförvaltarna att 
uppdatera behörigheter. System som kommunledningsförvaltningen ansvarar för är korrekta.

 

Kontrollområde:

Kontanthantering

Kontrollmoment:
Handkassor - kontroll att kvitton och underlag finns till utbetalning

Kontrollansvarig
Assistent

Riskvärdering
Medel

Kommentar
Datum för kontroll: december 2019

Resultat: Handkassorna har under de senaste åren avvecklats. Ansvaret för dem handkassor som 
eventuellt finns kvar ligger hos respektive förvaltning. Vi utför därför inte någon kontroll här på 
ekonomiavdelningen.

 

Kontrollmoment:
Kontantkassor - att rutiner för kassahantering följs

Kontrollansvarig
Assistent

Riskvärdering
Medel
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Kommentar
Datum för kontroll: 2019

Resultat: Kassarapporter från verksamheternas försäljning granskas och sammanställs av 
administratörer på respektive verksamhet. Dessa skickas sedan till oss för registrering. Därför sker 
löpande kontroller på detta område. Resultatet varierar, men vid fel skickas rapporten tillbaka till 
administratören för komplettering.

Kontrollområde:

Investeringar

Kontrollmoment:
Att riktlinjer för investeringar följs

Kontrollansvarig
Redovisningsekonom

Riskvärdering
Kännbar

Åtgärder Startdatum Slutdatum

 Revidering av regler riktlinjer för investering 2016-09-05 2020-06-30

Kontrollområde:

Behörighet i system

Kontrollmoment:
Kontroll att personer som slutar är avslutade i Raindance

Kontrollansvarig
Redovisningsekonom

Riskvärdering
Medel

Kommentar
Datum för kontroll: 2019

Resultat: En manual för avregistrering för Raindance finns nu dokumenterad och används. Denna 
bygger på en halvautomatisk rutin, där filen för uppdatering mot lönesystemet används också mot 
affärssystemet men själva avregistreringen görs manuellt.
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Kontrollområde:

Avtalstrohet

Kontrollmoment:
Har inköp gjorts hos rätt leverantör. Stickprov på varugrupp

Kontrollansvarig
Systemadministratör

Riskvärdering
Medel

Kommentar
Datum för kontroll: 2019

Resultat: En rad åtgärder har genomförts för att öka avtalstroheten, exempelvis:

-Spärrat ett antal rekvisitionsleverantörer utifrån att beställare handlar på fel avtal, en lista 
publiceras i beställargruppen på Communis där beställarna lätt kan se vilken leverantör som är rätt. 
En översättningslista – har du handlat här idag ska du imorgon istället handla här.

- Genomgång av samtliga First Card fakturor för jan-aug, mail till de som ej använt kortet på ett 
korrekt sätt. Mail till ekonomer som konterar fakturorna om kvitton saknas inskannade (men finns i 
fysisk form som underlag).

- Träff med Procurator där vi tittade på våran inköpsstatistik – vi tog bort en del produkter ut 
prislistan som hör hemma på andra

 

Kontrollområde:

Inköp

Kontrollmoment:
Kontroll att LOU följs, sker direktupphandling vid rätt tillfällen

Kontrollansvarig
Upphandlare

Riskvärdering
Medel

Kommentar
Datum för kontroll: 2019

Resultat: I och med byte av affärssystem så är en stor utbildningsinsats genomförd. De certifierade 
beställarna gör också en genomgång av LOU, och direktupphandlingar kan endast göras därigenom. 
Vid större upphandlingar så jobbas det fortsatt vidare med Telge inköp, och där finns krav från LOU 
inkluderat i upphandlingarna.
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Kontrollområde:

Verifikationer

Kontrollmoment:
Att godkänt bokföringsunderlag finns till utanordningar

Kontrollansvarig
Systemadministratör

Riskvärdering
Medel

Kommentar
Datum för kontroll: 2019

Resultat: Kontroll av att godkänt bokföringsunderlag finns till utanordningar har skett och samtliga 
kontrollerade utanordningar har haft godkänt bokföringsunderlag. Vid diskussion med utförare av 
utanordningar på ekonomiavdelningen framkom att utanordningar som saknat godkänt 
bokföringsunderlag har returnerats till utanordnad förvaltning för komplettering. Mängden 
utanordningar har minskat markant efter byte av affärssystem under 2019.

 

Kontrollområde:

Momsregler

Kontrollmoment:
Moms vid billeasing, kontroll att momsreglerna följs

Kontrollansvarig
Systemadministratör

Riskvärdering
Medel

Kommentar
Datum för kontroll: 2019

Resultat: Någon kontroll av moms på billeasing har inte skett under 2019 pga att kontrollutförare 
har slutat sin tjänst och ny kontrollutförare har inte utsetts. Via nya affärssystemet finns automatiskt 
meddelande vid användande av leasingkonto.
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Kontrollmoment:
Att återsökning av moms sker enligt gällande regler för särskild momskompensation

Kontrollansvarig
Systemadministratör

Riskvärdering
Medel

Kommentar
Datum för kontroll: 2019

Resultat: Vid kontroll av återsökning av moms enligt gällande regler för särskild 
momskompensation hittar vi fel i form av att återsökning inte gjorts där så är möjligt. 
Utvecklingsområde under 2020.

 

Kontrollområde:

Attest

Kontrollmoment:
Attest utanordningar - attest sker av behöriga personer. Två personer i förening

Kontrollansvarig
Systemadministratör

Riskvärdering
Medel

Kommentar
Datum för kontroll: 2019

Resultat: Sker med automatik av två personer i förening. Attest sker enligt attestlista.

 

Kontrollområde:

Balanskonton

Kontrollmoment:
Kontroll att balanskonton är avstämda

Kontrollansvarig
Redovisningsekonom

Riskvärdering
Låg
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Kommentar
Datum för kontroll: 2019

Resultat: Bilagor med tillhörande underlag har kontrollerats vid årsbokslutet. Avstämningslista 
ifylld. Inga avvikande händelser att rapportera.

 

Kontrollområde:

Placeringar

Kontrollmoment:
Kontroll att finanspolicyn följs

Kontrollansvarig
Verksamhetsledare planering och uppföljning

Riskvärdering
Låg

Kommentar
Datum för kontroll: 2019

Resultat: Kontroll av att Finanspolicyn följs, sker av det bolag som kommunen har anlitat för 
placering av kommunens medel. Vår policy löpte ut 2019-12-31, varför ett arbete med 
uppdateringar av policyn påbörjades hösten 2019. I samtliga fall som kontroll har gjorts så har 
placeringarna stämt överens med vår finanspolicy.

Kontrollområde:

Exploateringar

Kontrollmoment:
Att riktlinjer för exploateringar följs

Kontrollansvarig
Redovisningsekonom

Riskvärdering
Kännbar

Kommentar
Datum för kontroll: 2020-02-04

Resultat: Ett arbete för att se över och tydliggöra rutiner för exploateringar, i samband med 
inrättandet av nytt ekonomisystem. I arbetet ses behov av förändringar i gällande rutiner och regler.

Åtgärder Startdatum Slutdatum

 Uppdatera rutiner för investeringar 2020-02-04 2020-06-30

 Uppdatering av rutiner för exploatering 2019-02-18 2019-12-31
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Kontrollområde:

Kontroll av brandskydd

Kontrollmoment:
Enligt checklista SBA

Kontrollområde:

Sekretess i LEX

Kontrollmoment:
Kontroll av åtkomst av sekretessbelagda handlingar och ärenden.

Kontrollansvarig
Systemadministratör

Riskvärdering
Hög då sekretessbelagda uppgifter kan spridas

Kommentar
Datum för kontroll: 2019-12-04

Resultat: Användare som ej var handläggare på ett GDPR-klassat ärende kunde inte läsa 
dokumentbeskrivningen och inte heller öppna handlingen.

Datum för kontroll: 2020-02-05

Resultat: Användare som ej var handläggare på ett sekretessbelagt ärende kunde inte läsa 
dokumentbeskrivningen och inte heller öppna handlingen.

 

 

Kontrollområde:

E-post, utskick till flera

Kontrollmoment:
Kontroll av korrekta e-postadresser förtroendevalda (ej privata adresser ska framgå i 
massutskick)

Kontrollansvarig
Utredare

Riskvärdering
Medel (känsliga personuppgifter)
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Datum Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen 2020-01-16 KS/2019:372 - 002
Stöd Samordning

Lix: 56
KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Kommunledningsförvaltningen Telefon: www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post:Kajsa.Aldstedt@katrineholm.se

Telefax:

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Kajsa Aldstedt

Kommunstyrelsen

Förslag till reviderad delegationsordning
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar förslaget till reviderad delegationsordning.

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av den nya säkerhetsskyddslagen, nya förvaltningslagen och en ny 
organisation inom kommunledningsförvaltningen har behov av revidering av 
kommunstyrelsens delegationsordning uppstått. 

Vid en bredare översyn har även ett antal justeringar för upphandling och 
avtalstecknande föreslagits samt anpassning till nya förvaltningslagen. Vidare föreslås en 
utökning så att även kommunjuristen kan besluta om att avslå en begäran om en allmän 
handling och kan hantera kommunstyrelsens ärenden om skadeståndsanspråk mot 
kommunen. Av praktiska skäl föreslås kommundirektören kunna ansöka om statsbidrag 
eller projektmedel för kommunen samt utse ombud att göra detsamma. 

Kommunstyrelsens ordförande föreslås få delegation på att besluta om yttranden och 
remissvar av ringa betydelse och om att kommunen avstår från att avge ett yttrande i 
ärenden av ringa betydelse. Det kan t ex handla om när kommunen ombeds yttra sig om 
förslag som inte påverkar kommunen. Tidigare har den typen av frågor ofta beslutats 
om i form av brådskande ordförandebeslut. 

Förslaget till ny delegationsordningen har även lagts in i kommunens nya mall för 
delegationsordningar och fått en del tydliggöranden och redaktionella justeringar. 

Reviderad text är markerad med grönt.

Ärendets handlingar
 Förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen

Kajsa Aldstedt
Kommunjurist

____________________ 

Beslutet skickas till:
Akt
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Kommunstyrelsen i Katrineholms kommun
Reviderat förslag 2020-01-16

Reviderad text är markerad med grönt.
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Dokumentinformation
Beslutshistorik
Antagen av Kommunstyrelsen 20xx-xx-xx § xx

Senast ändrad 
20XX-XX-XX

Giltighet
Gäller från och med 20xx-xx-xx

Förvaltarskap1

Inom kommunledningsförvaltningens ansvarsområde

Kategori
 Författningssamling

Uppföljning
Hur: översyn sker inom kommunledningsförvaltningen 
När: löpande

1 Förvaltarskapet innebär ansvar för att:
- dokumentet efterlevs
- är tillgängligt
- följa eventuellt ändrade förutsättningar för dokumentet
- dokumentet följs upp och revideras
- dokumentet är aktuellt och uppdaterat
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Innebörden av delegering
Delegering enligt kommunallagen (2017:725), KL, innebär att beslutanderätten i ett visst ärende 
eller i en ärendegrupp flyttas över till någon annan (delegaten). Ett beslut som fattas av en 
delegat gäller på samma sätt som om nämnden själv fattat beslutet. Nämnden kan inte ändra 
en delegats beslut, men däremot återkalla delegeringsuppdraget.

Nämnden kan också föregripa ett beslut i ett enskilt ärende genom att själv ta över ärendet och 
fatta beslut. En delegat kan välja att hänskjuta ett ärende till nämnden. 

Vad kan delegeras?
Delegering förutsätter att kommunfullmäktige i ett reglemente eller i ett särskilt beslut 
uppdragit till nämnden att hantera ett visst verksamhetsområde eller besluta i vissa ärenden. 
Av 6 kap 38 § kommunallagen framgår det dock att beslutanderätt ändå inte kan delegeras när 
det gäller: 
• Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
• Framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att 

beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats, 
• Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet 

eller annars av större vikt,
• Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden, eller
• Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras Beslut av rent 

verkställande karaktär (ska tolkas restriktivt) får tas av anställd, och behöver inte delegeras 
av nämnden.

Till vem får beslut delegeras?
En nämnd får, enligt 6 kap 37 § kommunallagen uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot 
eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.  
En nämnd får även uppdra åt en anställd att besluta på nämndens vägnar i visst ärende eller 
viss grupp av ärenden. 

En nämnd får däremot inte överlåta till förtroendevald och anställd att besluta i förening 
eftersom olika bestämmelser är tillämpliga när förtroendevalda och anställda delegeras 
beslutsrätt. 

Ordförandebeslut
I ärenden av brådskande karaktär kan nämndens ordförande fatta beslut i nämndens ställe (se 
6 kap 39 § kommunallagen). Nämndens förste vice ordförande träder i ordförandens ställe vid 
dennes frånvaro och därefter nämndens andre vice ordförande. 

Ordförandebeslut enligt 6 kap 39 § KL kan tas även om delegering enligt 6 kap 37 § 
kommunallagen inte skett och även om delegering inte ens varit möjlig, enligt 6 kap 38§ samma 
lag, kravet är att beslutets karaktär gör det så brådskande att beslutet måste tas före nästa 
nämndsammanträde.
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Vidaredelegering 
Enligt bestämmelser i kommunallagen kan förvaltningschefen vidaredelegera beslut som 
nämnden delegerat till denne.

Anmälan av beslut fattade på delegation
Enligt bestämmelser i kommunallagen beslutar nämnden om och hur beslut som är fattade på 
delegation ska anmälas till nämnden (ordförandebeslut fattade med stöd av 6 kap 39 § 
kommunallagen ska dock alltid anmälas till nämndens nästa sammanträde). Syftet med 
anmälan är att nämnden ska få information om hur den delegerade beslutsrätten utövas. 

Eftersom beslut fattat av en delegat gäller som om nämnden själv fattat beslutet, sker anmälan 
till nämnden för kännedom och inte för nämndens godkännande.
Beslut som fattats i enlighet med denna delegationsordning ska rapporteras till 
nämndsekreterare.

Signering av handlingar
Av kommunens allmänna nämndreglemente framgår att behörighet att signera handlingar 
följer av rätt att fatta beslut i ärendet enligt delegationsordningen.  

Jäv
En delegat eller ledamot som är jävig får inte handlägga eller fatta beslut i ett ärende. Det 
regleras i 6 kap 28-32 §§ och 7 kap 4 § kommunallagen. Den som själv ser att man kan antas 
vara jävig i ett ärende har en skyldighet att anmäla detta.
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Delegationsförteckning
Nedan följer en förteckning över i vilka fall kommunstyrelsen delegerar sin beslutanderätt, med 
stöd av 6 kap 37 § KL. 

Om beslutanderätten är delegerad till anställd i denna förteckning kan alltid direkt överordad 
tjänsteman träda i delegatens ställe, vid behov.  

Förkortningar:
KS Kommunstyrelsen
KLF Kommunledningsförvaltningen
SBF Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ärendegrupp
Ärende Delegat Ersättare Anmärkning

1. Allmänna juridiska 
ärenden

Föra kommunens talan i 
domstol och mot andra myn-
digheter eller organ, med rätt 
att genom fullmakt sätta annan 
i sitt ställe

Kommunjurist Kommundirektör

Driva tvistemål och besluta om 
förlikning för kommunen. 

Kommunjurist Ekonomichef

Avvisning av 
skadeståndsanspråk samt 
utgivande av skadestånd upp 
till ett belopp motsvarande 
högst ett prisbasbelopp

Kommunjurist Ekonomichef

Avslag på begäran att utlämna 
ej arkiverade allmänna 
handlingar eller utlämnande 
med förbehåll

Kommundirektör,
förvaltningschef SBF,
kommunjurist

Avslag på begäran att utlämna 
arkiverade allmänna 
handlingar eller utlämnande 
med förbehåll

Kommunjurist Nämndadministrativ chef

Beslut om att avslå en begäran 
om att avgöra ett ärende enligt 
12 § förvaltningslagen.

Ursprungsdelegat

2. Yttranden

Yttranden angående 
ansökan om att få använda 
övervakningskamera

Säkerhetsskyddschef Kommunjurist
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Yttranden över ansökan om 
antagande av hemvärnsmän

Nämndadministrativ 
chef

Kommunjurist

Yttranden och remissvar av 
ringa betydelse och beslut 
om att kommunen avstår 
från att avge ett yttrande i 
ärenden av ringa betydelse.

Kommunstyrelsens 
ordförande

Kommunstyrelsens förste 
vice ordförande

3. Ärenden om fast 
egendom

Köp eller försäljning av fast 
egendom där köpeskillingen 
inte överstiger 40 
prisbasbelopp

Mark- och 
exploateringschef

Förvaltningschef SBF

Ärende avseende arrende och 
upplåtelse av fast egendom

Mark- och 
exploateringschef

Förvaltningschef SBF

Företräda kommunen inför 
myndigheter i ärenden om fast 
egendom samt att ansöka hos 
myndighet om åtgärd rörande 
fast egendom. 

Mark- och 
exploateringschef

Förvaltningschef SBF

Annat ärende om fast egendom 
som till art och betydelse är 
jämförligt med ovan angivna.

Mark- och 
exploateringschef

Förvaltningschef SBF

4. Säkerhetsskydd

Ingå säkerhetsskyddsavtal Säkerhetsskyddschef Kommundirektör

Fastställa 
säkerhetsskyddsklasser för 
uppgifter i genomförd 
säkerhetsklassificering

Säkerhetsskyddschef Kommundirektör

Fastställa säkerhetsanalys Säkerhetsskyddschef Kommundirektör

Beslut om placering i 
säkerhetsklass samt 
registerkontroll enligt 
Säkerhetsskyddsfördordningen

Säkerhetsskyddschef Kommundirektör

Beslut om föreskrifter för 
verkställande av 
Säkerhetsskyddslagen i fråga 
om säkerhetsskyddet inom 
kommunens 
verksamhetsområden

Säkerhetsskyddschef Kommundirektör

5. Avfallshantering

Beslut om anvisande 
av hämtningsplats 
för avfall i kärl enligt 
19 § föreskrifter om 
avfallshantering

Förvaltningschef för SBF Mark- och 
exploateringschef

Beslut fattas efter 
samråd med 
renhållaren

6. Ekonomiärenden

6.1  Avgifter, fordringar m.m.
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Utförande och bevakning av 
talan för kommunen vid 
indrivning av kommunens 
utestående fordringar vid 
domstolar, 
exekutionsmyndighet samt 
övriga myndigheter

Ekonomichef Ekonom redovisning

Bokföringsmässig avskrivning 
av fordringar

Ekonomichef Ekonom redovisning

Anstånd med betalning av 
fordran

Ekonomichef Ekonom redovisning

6.2 Finansieringsärenden

Etablera koncernkonto med 
ingående enheter

Ekonomichef Ekonom redovisning

Löpande hantering av 
koncernkontot

Ekonom redovisning Ekonomichef

Nyteckning, omskrivning och 
omsättning av lån inom ram

Ekonomichef Ekonom finans

Likviditetsförvaltning Ekonom finans Ekonomichef

Upptagande av lån (kapital-
försörjning)

Ekonomichef Ekonom finans

Borgensförbindelser för 
kommunägt bolag

Ekonomichef Ekonom finans

Ansökan om utsträckning, 
nedsättning, dödning, sam-
manläggning och relaxation 
av inteckning samt utbyte 
av pantbrev liksom därmed 
jämförliga åtgärder

Ekonomichef Ekonom finans

6.3 Förvaltade fonder

Utdelning ur 
donationsfonder under 
kommunstyrelsens 
förvaltning

Kommunstyrelsens 
ordförande

Kommunstyrelsens förste 
vice ordförande

Placering av 
donationsmedel

Ekonomichef Ekonom finans

6.4 Bidragsärenden

Bidrag till föreningar och till 
arrangemang eller projekt 
jämte förlustgarantier för 
föreningsarrangemang (upp 
till och med 50 000 kronor 
vid varje tillfälle)

Kommunstyrelsens 
ordförande

Kommunstyrelsens förste 
vice ordförande

Fördelning av bygdepeng Näringslivschef Kommundirektör
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6.5 Bostadslån

Övertagande av statliga 
bostadslån samt yttrande över 
sådant övertagande. Gäller 
infriande av borgen för 
bostadsrättsföreningar

Ekonomichef Kommundirektör

6.6 Övriga ekonomiärenden 

Ansöka om statsbidrag och 
projektmedel inkl. att utse 
ombud att göra detsamma

Kommundirektör Biträdande 
kommundirektör

Omdisponering av ansvar 
för medel inom KLF över 
avdelningsgräns

Kommundirektör

Omdisponering av ansvar 
för medel inom KLF inom 
avdelningsgräns

Respektive 
avdelningschef

Omdisponering av ansvar 
för medel inom SBF över 
avdelningsgräns

Förvaltningschef SBF

Omdisponering av ansvar 
för medel inom SBF inom 
avdelningsgräns

Respektive 
avdelningschef

Utseende av 
beslutsattestanter

Kommundirektör, 
förvaltningschef SBF

Aktuell förteckning 
förvaras på 
ekonomi- och 
upphandlingsavdeln
ingen

7. Upphandling och 
avtal

Beslut om kommunens 
deltagande i samordnad 
upphandling med andra 
upphandlande 
myndigheter.

Upphandlingsstrateg Ekonomichef Inkluderar att 
utfärda fullmakt när 
annan upphandlar 
åt kommunen

Avbrytande av upphandling Upphandlingsstrateg Ekonomichef

Tilldelningsbeslut Upphandlingsstrateg Ekonomichef

Tecknande av avtal för 
kommunen vid upphandling 
hos Telge Inköp AB  

VD på Telge Inköp AB Anställd på Telge Inköp AB 
som VD förordnar, 
ekonomichefen i 
kommunen.

Tilldelningsbeslut 
fattas enligt 
punkten ovan. Se 
samarbetsavtal för 
närmare reglering 

Tecknande av avtal i andra 
fall som berör kommunen 
som helhet.

Ekonomichef Kommundirektör Kan t.ex. vara vid 
interna 
upphandlingar som 
omfattar hela 
kommunen eller i 
avtalsförhållanden 
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för kommunen som 
helhet utan 
föregående 
upphandling.  

I övrigt ingå eller säga upp 
avtal för kommunstyrelsens 
verksamheter som inte är 
av principiell betydelse eller 
större vikt. 

Budgetansvarig på 
respektive 
avdelning/enhet

Behörigheten 
begränsas av aktuell 
budgetram och 
uppdrag för aktuell 
enhet/avdelning. 

8. Personalfrågor

8.1 Anställning, 
uppsägning, avsked och 
disciplinära åtgärder
Anställning och uppsägning 
av kommundirektören 

Kommunstyrelsens 
ordförande

Efter samråd med 
KS presidium

Anställning och uppsägning 
av övriga förvaltningschefer 
samt biträdande 
kommundirektör

Kommundirektör Efter samråd med 
respektive nämnds 
ordförande

Anställning och uppsägning 
av avdelningschefer och 
personal direkt underställd 
förvaltningschef

Kommundirektör (för 
KLF), 
förvaltningschef på SBF 
(för SBF)

Anställning och uppsägning 
av övrig personal

Närmast överordnad 
chef 

Efter samråd med 
personalchef

Förordnande av 
kommundirektör 
under semester, 
sjukdom o. dyl.

Kommundirektör Kommunstyrelsens 
ordförande

Förordnande av 
förvaltningschef 
under semester, 
sjukdom o. dyl.

Respektive 
förvaltningschef

Kommundirektören

Förordnande av 
avdelningschef 
under semester, 
sjukdom o. dyl.

Respektive 
avdelningschef

Respektive förvaltningschef

Omplacering av personal Personalchef Efter samråd med 
kommundirektör 
(KLF) och/eller 
förvaltningschef 
(SBF)

Inkluderar 
omplacering av 
personal mellan KLF 
och SBF
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Förbud mot bisyssla Förhandlare Personalchef

Beslut om disciplinära 
åtgärder gentemot 
kommundirektören

Kommunstyrelsens 
ordförande

Efter samråd med 
KS presidium

Beslut om disciplinära 
åtgärder gentemot övriga 
förvaltningschefer samt 
biträdande 
kommundirektör

Kommundirektör Efter samråd med 
respektive nämnds 
ordförande

Beslut om 
disciplinära åtgärder 
gentemot övrig 
personal inom KS

Kommundirektör (KLF),
förvaltningschef SBF 
(SBF)

Avskedande av 
kommundirektör 
samt avtal om 
avgångsvederlag 
eller motsvarande

Kommunstyrelsens 
ordförande

Efter samråd med 
KS presidium

Avskedande av 
personal inom KS 
samt avtal om 
avgångsvederlag 
eller motsvarande

Kommundirektör (KLF),
förvaltningschef SBF 
(SBF)

Efter samråd med 
personalchef och 
vid behov 
kommunstyrelsens 
ordförande.

8.2 Kollektivavtal 
och stridsåtgärd
Antagande av centrala 
överenskommelser rörande 
förhållandet mellan 
kommunen och 
arbetstagarnas fackliga 
organisationer

Personalutskott

Stridsåtgärd, i 
kommunstyrelsens 
egenskap av kommunens 
samlade personalfunktion

Personalutskott

Träffande av lokala 
kollektivavtal

Förhandlare Personalchef

8.3 Löne- och 
anställningsvillkor

Lönevillkor för 
kommundirektören

Kommunstyrelsens 
ordförande

Efter samråd 
med personal-
chef

Överenskommelse om löne- 
och anställningsvillkor för 
anställda och 
uppdragstagare i övrigt

Kommundirektör Med rätt att 
vidaredelegera

Överenskommelse om 
fortlöpande facklig tid för 
fackliga förtroendemän

Förhandlare Personalchef
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Ledighets omfattning och 
eventuella löneförmåner för 
fackliga förtroendemän vid 
tillfälliga ledigheter 

Förhandlare Personalchef

Pensionsförmåner enligt 
pensionsavtal

Personalchef Förhandlare

Särskild avtalspension enligt 
pensionsavtal samt 
avvikelse från gällande 
pensionsavtal

Personalutskott

8.4 Personalpolitiska 
åtgärder
Prioriteringar av yrkesgrupp 
vid löneöversyn

Personalutskott

Personal– och lönepolitiska 
beslut av 
kommunövergripande 
karaktär som inte 
delegerats till annan

Personalutskott

Fastställa prioriterade 
områden för strategisk 
kompetensutveckling

Personalutskott

Fördelning av medel mellan 
de fastställda prioriterade 
områdena för strategisk 
kompetensutveckling

Personalchef

9. Övriga frågor

Förtroendevaldas 
deltagande i kurser och 
konferenser

Kommunstyrelsens 
ordförande

Kommunstyrelsens förste 
vice ordförande

Tillstånd att använda 
kommunens heraldiska 
vapen

Kommunjurist Nämndadministrativ chef

Rätt att skydda kommunala 
rättigheter genom 
immaterialrättslig 
registrering

Kommunjurist Nämndadministrativ chef

Godkännande av ny 
hyresgäst i kommunägda 
byggnader som förvaltas av 
kommunägt bolag

Lokalresursplanerare Ekonomichef

Beställning av ny-, till- och 
ombyggnation i samband 
med oförutsedda mindre 

Lokalresursplanerare Ekonomichef Får inte binda 
kommunen 
vid större 
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investeringsbehov åtaganden än 
som ryms 
inom budget-
ramen

Övriga ärenden som inte 
kan vänta på beslut vid 
kommande styrelsemöte

Kommunstyrelsens 
ordförande

Kommunstyrelsens förste 
vice ordförande

Efter samråd 
med KS 
presidium

Avveckling, 
uppgradering, 
utökning och 
implementering av 
IT-system samt 
utrustning 

Digitaliseringschef Kommundirektör

Ärenden gällande IT-
infrastruktur inom 
kommunens 
ansvarsområde

Digitaliseringschef Kommundirektör
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Dokumentinformation 
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Inom kommunstyrelsens ansvarsområde 
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Inledning 
Kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan innehåller de beslut som 
kommunstyrelsen fattat när det gäller bevarande och gallring av allmänna 
handlingar för sina ansvarsområden 

Varför har vi en dokumenthanteringsplan? 
Dokumenthanteringsplanen är ett styrdokument med flera funktioner: 

• Dels är den en plan som ger en övergripande bild av vilka handlingstyper som förekommer 
hos myndigheten, vilket är viktig ur offentlighetssynpunkt. 

• Dels utgör den en bevarande- och gallringsplan. När nämnden fattat beslut om 
dokumenthanteringsplanen har nämnden även fattat beslut om vilka handlingar som skall 
gallras respektive bevaras. Handlingar som inkommer eller upprättas inom en myndighet 
hanteras och bevaras på olika sätt beroende på vilken information handlingen innehåller. 
Detta dokument är ett stöd i hur myndigheten ska hantera dessa handlingar. 
Dokumenthanteringsplanen informerar bland annat att en inkommen reklambroschyr ska 
kastas medan ett upprättat protokoll ska förvaras i kommunens arkiv. 

Vad ingår i dokumenthanteringsplanen? 
För denna dokumenthanteringsplan ingår följande verksamhets- och ansvarsområden: 

• Nämndadministrativa avdelningen 
• Stöd- och samordning 
• Digitaliseringsavdelningen 
• Kommunikationsavdelningen 
• Ekonomi- och upphandlingsavdelning 

 
Kommunstyrelsens övriga verksamhetsområden har egna dokumenthanteringsplaner: 

• Samhällsbyggnadsförvaltningen – antagen av bygg- och miljönämnden 2016-12-07 
• Personalavdelningen – antagen av kommunstyrelsen 2014-04-29 § 72 

Huvudexemplar eller kopia? 
Råden gäller handlingar som är huvudexemplar. Övriga exemplar och kopior kan gallras när de 
inte längre behövs (vid inaktualitet).  

Vad gäller för allmänna handlingar i elektroniska system? 
Rådens gallringsfrister är teknikneutrala, vilket innebär att de även gäller uppgifter (allmänna 
handlingar) i elektroniska system. 

Vad gäller vid byte av databärare eller medium? 
Byte av databärare eller medium är gallring, om det leder till informationsförlust, förlust av 
möjliga informationssammanställningar och/eller förlust av sökmöjligheter. T.ex. när 
elektroniska handlingar, information i IT-system och databaser skrivits ut på papper och 
ursprungshandlingen tas bort, måste ett gallringsbeslut tas. Vid byte av verksamhetssystem, 
måste det säkerställas att informationen förs över till det nya systemet, så att det går att göra 
informationsuttag. Om detta inte går att säkerställa, måste uttag göras på papper före byte av 
system.  



  

5 (15) 

Vad gäller vid skanning av pappershandlingar? 
Vid skanning av pappershandlingar måste ett gallringsbeslut tas ifall man förstör 
pappersdokumentet.  

Ordförklaringar 
Gallring = förstöra allmänna handlingar, både pappersoriginal/kopior samt digitala dokument.  

Rensning = förstöra sådana handlingar som inte ska bli allmänna handlingar/arkiveras och görs 
oberoende av gallringsregler. Senast i samband med att ett ärende avslutas, ska handläggaren 
ta ställning till om minnesanteckningar, utkast och andra motsvarande handlingar ska bli 
allmänna handlingar/arkiveras.  

Gallringsfrist = när en handling kan gallras. Om det står tio år, kan handlingen gallras på det 
elfte året. 

Vid inakt = Vid inaktualitet. Uttrycket vid inaktualitet används för att beteckna en gallringsfrist 
som är kort och som kan bestämmas av förvaltningen själv. Handlingen kan gallras när den inte 
längre behövs. 

Bevaras = handlingen ska bevaras för all framtid. I kolumnen ”Till kommunarkivet” anges när 
handlingen ska skickas till kommunarkivet. Om det står tio år, ska handlingen skickas dit på det 
elfte året.  

Handling = pappershandlingar eller digitala handlingar. Kan vara ljudupptagningar, 
videoupptagningar, fotografier, med mera. 

Allmän handling = Handling som förvaras hos ett allmänt organ, t.ex. en statlig myndighet eller 
en kommun. Tre kriterier ska vara uppfyllda för att det ska röra sig om en allmän handling:  

1. Det ska röra sig om en handling enligt tryckfrihetsförordningen (TF 2:3) 

2. Handlingen ska förvaras hos myndigheten  

3. Handlingen ska vara antingen inkommen eller upprättad hos myndigheten (TF: 2:6 och TF 
2:7) 

Att en handling är allmän är inte detsamma som att den är offentlig. Med offentlig handling 
menas en handling som är allmän, förvaras hos en myndighet och som inte omfattas av 
sekretess.  

Vad ska diarieföras? 
”Allmänna handlingar ska registreras så snart de kommit in till eller upprättats hos en 
myndighet...” (5 kap. § 1 Offentlighet- och sekretesslagen) 

Denna regel är till för att allmänheten ska ha möjlighet att få insyn i och också kunna granska 
verksamheten. Det finns dock undantag från registreringskravet:  

• Om en myndighet hos en annan myndighet har elektronisk tillgång till en upptagning för 
automatiserad behandling som är en allmän handling ska handlingen registreras endast av 
den myndighet som gjort upptagningen tillgänglig för den andra myndigheten. 

• Handlingar som inte omfattas av sekretess behöver inte registreras om de hålls ordnade så 
att det utan svårighet kan fastställas om de har kommit in eller upprättats. I Katrineholms 
kommun hålls handlingar ordnade främst genom registrering i dokument- och 
ärendehanteringsystemet Lex. 

• Om det är uppenbart att en allmän handling är av ringa betydelse för myndighetens 
verksamhet, behöver den varken registreras eller hållas ordnad. 
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Var ska diarieföring ske? 
Där inget annat system anges, sker registrering i Lex. 

Dokument som förvaras i diarium registreras alltid i dokument- och ärendehanteringssystemet 
Lex. 

Har du frågor om dokumenthanteringsplanen? 
Har du frågor om bevarande och gallring, kontakta arkivredogöraren. 

Har du handlingar som ska arkiveras? 
Kontakta kommunarkivet: 

Trädgårdsgatan 1, AVA-Huset 

Telefon: 0150-570 31 

E-post: kommunarkivet@katrineholm.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kommunarkivet@katrineholm.se
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Dokumenthanteringsplan 
Myndighet: Kommunstyrelsen 

Förvaltning/avdelning: Kommunledningsförvaltningen 
(nämndadministrativa avdelningen, stöd 
och samordning, 
digitaliseringsavdelningen, 
kommunikationsavdelningen) 

Arkivansvarig: Nämndadministrativ chef 

Arkivredogörare: Registrator 

 

Aktivitet/process 

Handling 

Bevaras/gallras Sortering/ 
förvaring 

Till kommun-
arkiv 

Anmärkning 

Cirkulär, reklam, broschyrer och 
inbjudningar 

Gallras vid inakt*     

Cookiefiler, loggfiler för e-post 
och filer som tillfälligt lagrats av 
webbläsaren 

Gallras vid inakt*    

Enkäter och andra handlingar 
som utgör underlag till rapport 
eller annan sammanställning 

Gallras vid inakt*    

Handlingar vars 
informationsinnehåll har 
överförts till annan databärare. 

Gallras vid inakt*    

Informationsutskick från 
kommunens övriga 
nämnder/förvaltningar/organ 

Gallras vid inakt*    

Inkomna och upprättade 
handlingar som inte föranleder 
åtgärd, eller tillför sakuppgift till 
ärende. 

Gallras vid inakt*   Observera att 
handling för vilka 
sekretess gäller, alltid 
måste diarieföras. 

Kvittenser Gallras vid inakt*    

Postöppning, fullmakt Gallras vid inakt*   Gallras när personal 
slutar 

SITHS-kort Gallras vid inakt*   Gallras när personal 
slutar 
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Register, liggare, listor och andra 
handlingar som används som 
verksamhetsstöd, men som 
saknar varaktig betydelse för 
verksamheten. 

Gallras vid inakt*    

Möten och sammanträden     

Kommunfullmäktiges kallelse och 
protokoll 

Bevaras Närarkiv 5 år  

Kommunfullmäktiges presidium 
protokoll 

Bevaras Närarkiv 5 år  

Kommunfullmäktiges 
webbsändning 

Gallras efter 2 år Verksamhetssyst.   

Kommunstyrelsens kallelse och 
protokoll 

Bevaras Närarkiv 5 år  

Kommunstyrelsens 
delegationsprotokoll 

Bevaras Närarkiv 5 år  

Folkhälsoutskottet kallelse och 
protokoll 

Bevaras Närarkiv 5 år  

Personalutskottet kallelse och 
protokoll 

Bevaras Närarkiv 5 år  

Krisledningsnämnd protokoll Bevaras Närarkiv 5 år  

Valnämnd kallelse och protokoll Bevaras Närarkiv 5 år  

Lönenämnd Sörmland kallelse 
och protokoll 

Bevaras Närarkiv 5 år  

Ägarsamråd Bevaras Närarkiv 3 år  

Pensionärsråd Bevaras Närarkiv 3 år  

Brott- och skadeförebyggande 
rådet 

Bevaras Närarkiv 3 år  

Funktionsrättsrådet Bevaras Närarkiv 3 år  

APT Gallras efter 3 år    

Förtroendevalda     

Förtroendemannaregister Bevaras Troman 5 år  

Val och folkomröstning     

Röstlängder Bevaras Närarkiv 5 år  

Valkretsindelning Bevaras Närarkiv 5 år  

Styrdokument     

Reglementen/policys Bevaras Närarkiv 5 år Ingår i ärende 
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Arbetsordning Bevaras Närarkiv 5 år Ingår i ärende 

Handlingsplaner, 
program/visioner 

Bevaras Närarkiv 5 år Ingår i ärende 

Riktlinjer/rutiner Bevaras Närarkiv 5 år Ingår i ärende 

Delegationsordning Bevaras Närarkiv 5 år Ingår i ärende 

Arkivbeskrivning Bevaras Närarkiv 5 år Ingår i ärende 

Diarieplan Bevaras Närarkiv 5 år Ingår i ärende 

Avtal     

Avtal av strategisk betydelse Bevaras Närarkiv 5 år Ingår i ärende 

Avtal av rutinmässig karaktär Gallras 2 år efter 
inakt 

Närarkiv   

Sammanställningar/statistik     

Enkäter, sammanställningar, 
rapporter, statistik – viktig 
verksamhetsinformation 

Bevaras Närarkiv 5 år  

Enkäter, sammanställningar, 
rapporter, statistik - övrigt 

Gallras vid inakt    

Inkomna och upprättade 
handlingar 

    

Inkomna/upprättade handlingar 
som hör, blir till ett ärende 

Bevaras Närarkiv 5 år Ingår i ärende 

Tjänsteskrivelse/tjänsteutlåtande Bevaras Närarkiv 5 år Ingår i ärende 

Beslutsunderlag Bevaras Närarkiv 5 år Ingår i ärende  

Motioner Bevaras Närarkiv 5 år Ingår i ärende 

Interpellationer Bevaras Närarkiv 5 år Ingår i ärende 

Fråga till förtroendevald Bevaras Närarkiv 5 år  

Allmänhetens fråga Bevaras Närarkiv 5 år  

Val/entledigande/nomineringar 
av förtroendevalda 

Bevaras Närarkiv 5 år Ingår i ärende 

Remisser och remissvar/ 
yttranden 

Bevaras Närarkiv 5 år Ingår i ärende 

Revisionsrapport och svar Bevaras Närarkiv 5 år Ingår i ärende 

Avslag på begäran om allmän 
handling 

Bevaras Närarkiv 5 år Ingår i ärende 

Ansökan om föreningsbidrag Gallras efter 5 år Närarkiv  Ingår i ärende  
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Ansökan till hemvärnet Bevaras Närarkiv 5 år Ingår i ärende  

Tillsättande av tjänster     

Annons Bevaras   5 år  

Sammanställning av sökande Bevaras  5 år  

Information/kommunikation     

Grafisk profil Bevaras  5 år  

Egenproducerade 
informationsskrifter och 
pressmeddelanden 

Bevaras  5 år  

Nyhetsbrev Gallras vid inakt    

Information på kommunens 
webbplats 

Gallras vid inakt    

Inlägg på kommunens webbplats Gallras vid inakt    

Bildbank     

Bildbank – viktig information som 
speglar verksamheten 

Bevaras  5 år  

Bildbank – utan särskild vikt, 
intern information 

Gallras vid inakt    

Sociala medier     

Inlägg som blir, hör till ett ärende Bevaras Närarkiv 5 år Ingår i ärende 

Inlägg som innehåller sekretess Gallras omedelbart    

Olämpliga inlägg Gallras efter 2 år   Inlägg raderas men 
sparas som underlag 
för ev. polisanmälan 

Inlägg, allmänt Gallras vid inakt    

Projekthandlingar     

Förstudie Bevaras Närarkiv 5 år  

Projektplan Bevaras Närarkiv 5 år  

Projektansökan Bevaras Närarkiv 5 år  

Delrapport Bevaras Närarkiv 5 år  

Slutredovisning Bevaras Närarkiv 5 år  
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Dokumenthanteringsplan – 
Ekonomi och upphandling 

Myndighet: Kommunstyrelsen 

Förvaltning/avdelning: Kommunledningsförvaltningen (Ekonomi- 
och upphandlingsavdelningen) 

Arkivansvarig: 

Arkivredogörare: 

Verksamhetsledare 

Administratör 

Aktivitet/process 

Handling 

Bevaras/gallras Sortering/ 
förvaring 

Till 
kommun-
arkiv 

Anmärkning 

Anbudsförfrågan, 
anbudsbegäran 

Bevaras Närarkiv: 1 år 

Mellanarkiv: 4 år 

Efter 5 år Inkl frågor och svar 

Antagna anbud, inkl 
bilagor 

Bevaras Närarkiv: 1 år 

Mellanarkiv: 4 år 

Efter 5 år 

Avtal Bevaras Närarkiv: 1 år 

Mellanarkiv: 4 år 

Efter 5 år 

Besluts- och 
delegationsprotokoll 

Bevaras Närarkiv: 1 år 

Mellanarkiv: 4 år 

Efter 5 år KKV-blanketten i 
direktupphandling 

Ej antagna anbud Gallras Närarkiv: 1 år 

Mellanarkiv: 4 år 

Gallras innan 
slutarkivering. Före 
gallring säkerställs att 
uppgifter om 
kvalificering och 
utvärdering framgår av 
dokumentation som 
bevaras. OBS för 
ramavtal gäller fristen 
från det att det inte 
längre är möjligt att 
utnyttja avtalet (ca 8 år) 

Intyg, bevis eller motsv som 
inhämtats för kontroll av 
leverantör 

Bevaras Närarkiv: 1 år 

Mellanarkiv: 4 år 

Efter 5 år Avser antagen 
anbudsgivare 

Intyg, bevis eller motsv som 
inhämtats för kontroll av 
leverantör 

Gallras Närarkiv: 1 år 

Mellanarkiv: 4 år 

Gallras innan 
slutarkivering, ej antagna 
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Förtydligande, 
komplettering av anbud 

Bevaras Närarkiv: 1 år 

Mellanarkiv: 4 år 

Efter 5 år Avser antagna anbud 

Förtydligande, 
komplettering av anbud 

Gallras Närarkiv: 1 år 

Mellanarkiv: 4 år 

 Gallras innan 
slutarkivering, ej antagna 

Handlingar vid 
direktupphandlingar 
vars värde överstiger 
det som anges i 19 kap. 
30§ andra stycket LOU 
2016:1145 

Bevaras Närarkiv: 1 år 

Mellanarkiv: 4 år 

Efter 5 år Direktupphandlingar till 
ett värde över 100 tkr. 

Handlingar vid 
direktupphandlingar 
vars värde överstiger 
det som anges i 19 kap. 
30§ andra stycket LOU 
2016:1145 

Gallras Närarkiv: 1 år 

Mellanarkiv: 4 år 

 Direktupphandlingar till 
ett värde under 100 tkr 
får gallras när de inte 
längre behövs för 
redovisning, kontroll, 
revision, styrkande av 
fordringar eller andra 
rättigheter och 
skyldigheter 

Handlingar vid avrop 
från rangordnade 
ramavtal eller med 
annan 
fördelningsnyckel 

Bevaras – 
se 
anmärknin
g 

Närarkiv: 1 år 

Mellanarkiv: 4 år 

Efter 5 år Bevaras om värdet 
överstiget det som anges 
i 19 kap. 30 § andra 
stycket LOU 2016:1145 
motsvarande regler för 
direktupphandlingar 

Handlingar vid avrop 
från ramavtal med 
förnyad 
konkurrensutsättning 

Bevaras- se 
anmärknin
g 

Närarkiv: 1 år 

Mellanarkiv: 4 år 

Efter 5 år 1. Antagna anbud med 
bilagor bevaras.  

2. Anbud som inte 
antagits får gallras, 
motsvarande regler för 
upphandling 

Förlängning av avtal Bevaras Närarkiv: 1 år 

Mellanarkiv: 4 år 

Efter 5 år  

Tilldelningsbeslut i 
förekommande fall 

Bevaras Närarkiv: 1 år 

Mellanarkiv: 4 år 

Efter 5 år Direktupphandling 
saknar tilldelningsbeslut 

Öppningsprotokoll eller 
KKV-blankett – inköp 
över 100 tkr 

Bevaras Närarkiv: 1 år 

Mellanarkiv: 4 år 

Efter 5 år Direktupphandling 
saknar 
öppningsprotokoll, 
uppgifter framgår av 
KKV-blankett 

Systemadministration     
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Attestförteckningar/ändringsbegä
ran 

Gallras vid inakt G:\Ekonomikontore
t\Raindance\Attestf
örteckning 

  

Delårsrapport/Årsredovisning     

Leasingredovisning Bevaras Närarkiv Efter 3 år  

Engagemangsspecifikati
oner 

Bevaras Närarkiv Efter 3 år Löpande uppdatering 

Bokslutsbilagor Bevaras Närarkiv Efter 3 år  

Delårsrapport Bevaras Närarkiv Efter 3 år  

Årsredovisning Bevaras Närarkiv Efter 3 år  

Tertialrapport Bevaras Närarkiv Efter 3 år  

Mervärdesskattedeklaration     

Arbetsgivardeklaration Gallras efter 7 år Närarkiv Efter 3 år  

Moms underlag Gallras efter 7 år Närarkiv Efter 3 år  

Ansökan ersättning för 
mervärdesskatt 

Gallras vid inakt    

Kommunkonto 
systemet 

Gallras efter 7 år Närarkiv Efter 3 år  

Underlag för 
momsåtersökning 

Gallras efter 7 år Närarkiv Efter 3 år  

Fakturahantering     

Bokföringsorder Gallras efter 7 år Närarkiv Efter 3 år Förvaras i arkivkartonger 

Utanordningar Gallras efter 7 år Närarkiv Efter 3 år Förvaras i arkivkartonger 

Kassafunktion     

Kontoavstämning, 
daglig 

Gallras efter 7 år Närarkiv Efter 3 år Förvaras i arkivkartonger 

Kontoutdrag, Bg, Pg, 
bankkonto 

Gallras efter 7 år Närarkiv Efter 3 år Förvaras i arkivkartonger 

Insättningsbesked 
dagskassor 

Gallras efter 7 år Närarkiv Efter 3 år Förvaras i arkivkartonger 

Underlag för 
verifikationer 

Gallras efter 7 år Närarkiv Efter 3 år Förvaras i arkivkartonger 

Betalningsspecifikation 
leverantörsbetalningar 

Gallras efter 7 år Närarkiv Efter 3 år Förvaras i arkivkartonger 

Avvisade/makulerade 
leverantörsbetalningar 

Gallras efter 7 år Närarkiv Efter 3 år Förvaras i arkivkartonger 
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Bokföringsorder Gallras efter 7 år Närarkiv Efter 3 år Förvaras i arkivkartonger 

Förteckning och avtal 
betalterminaler 

Gallras vid inakt   Förvaras i arkivkartonger 

Förteckning och avtal 
Swish 

Gallras vid inakt   Förvaras i arkivkartonger 

Förteckning och avtal 
värdetransport 

Gallras vid inakt   Förvaras i arkivkartonger 

Lån, avtal & kontrakt     

Avtal, kontrakt, 
borgensförbindelser/inteckningar 
servitut och 
gatubyggnadskostnader 

Bevaras Rum 124 AVA-huset  Stora dokumentskåpet 

Lån, avtal och kontrakt Bevaras Rum 124 AVA-huset  Lilla dokumentskåpet 

Bostadslån Katrineholm Bevaras Rum 124 AVA-huset  10 st dokumentskåp 

Bostadslån Valla -
Sköldinge 

Bevaras Rum 124 AVA-huset  2 st dokumentskåp 

Bostadslån ST Malm Bevaras Rum 124 AVA-huset  2 st dokumentskåp 

Bostadslån Björkvik Bevaras Rum 124 AVA-huset  3 st dokumentskåp 

Bostadslån Floda Bevaras Rum 124 AVA-huset  1 st dokumentskåp 

Bostadslån Julita Bevaras Rum 124 AVA-huset  1 st dokumentskåp 

Förköp delegation Bevaras Rum 124 AVA-huset  1 st dokumentskåp 

Sökbart register 
ovanstående handlingar 

Bevaras G:\Ekonomikontore
t\ Sluss\Arkiv 

 Excel-dokument 

Interna betalningar     

Internfakturor Gallras efter 7 år Raindance   

Fakturering     

Kundfakturor Gallras efter 7 år Raindance   

Externa filer 
(barnomsorg, vård- och 
omsorgsförvaltningen, 
musikavgift samt 
booking) 

Gallras vid inakt Komsluss K:\Teis  Arb mtrl 

Kundreskontra     

Fil överföring av inkassoärenden Gallras efter 3 år G:KLF\Ekonomikont
oret\Inkasso\Filer 
till Intrum 

  

Autogiromedgivande Gallras efter 10 år   Avslutas efter 
upphörande 
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Fil medgivande till BGC 
(bg1bxxxxxx.1) 

Gallras efter 3 år Agrprod på 
Monetar Z:\: 1 år 

Mellanarkiv: 2 år 

 Z:\Data Export 

Stiftelserna     

Grundakter Bevaras Närarkiv Plåtskåp Efter inaktiv  

Fondutredning- och KS-beslut Bevaras Närarkiv Plåtskåp Efter inaktiv  

Depåavtal, aktieinnehav mm. 
1994-1995 

Bevaras Närarkiv Plåtskåp Efter inaktiv  

Årsakter Bevaras Närarkiv Plåtskåp Efter 2 år  

Leverantörs och dagbokföring Gallras efter 7 år Närarkiv Plåtskåp   

Gåvor     

Glindrans skola -  Testamente, 
kontoutdrag m.m. 

Bevaras Närarkiv Plåtskåp  Gåva till Glindransskolas 
bevarande 

Vattentornets vänner 
-  Bankhandlingar 

Bevaras Närarkiv Plåtskåp   

     



 
Kommunledningsförvaltningen

Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen 
& kommunfullmäktige
Uppdaterad 26 februari 2020

Tillkomst 1 januari 1971

Verksamhet Kommunfullmäktige är den beslutande församlingen i Katrineholms kommun. 
Kommunfullmäktige tillsätter kommunstyrelsen och de nämnder som behövs. Styrelsen 
ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt 
över övriga nämnders verksamhet. Styrelsen ska uppmärksamt följa de frågor som kan 
inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning.

Organisation Kommunstyrelsen har ett personalutskott och folkhälsoutskott. Under styrelsen tillhör 
kommunledningsförvaltningen samt samhällsbyggnadsförvaltningen. I 
kommunledningsförvaltningen ingår nämndadministrativa avdelningen, stöd och 
samordning, digitaliseringsavdelning, kommunikationsavdelning, personalavdelning, 
ekonomi- och upphandlingskontor samt näringslivskontor.  

Historik   Kommunstyrelsen har haft ett arbetsutskott 1971-1998 samt ett 
tillgänglighetsutskott 2011-2012.

 Styrelsens förvaltningsorgan bestod ursprungligen av kommunkansliet och 
drätselkontoret (kallat ekonomikontoret från 1984) med löneavdelning.

 1974 fördes AV-centralen/vaktmästeriet över till förvaltningen.
 1985 inrättades informationsenheten.
 1993 inrättades upphandlingskontoret. 
 1996 inrättades ADB-kontoret (sedermera IT-kontor).
 2000 fördes personalkontoret över till förvaltningen.
 2002 fördes näringslivskontoret över till förvaltningen.
 2006 fördes fastighetskontoret, näringslivskontoret, AV-centralen/vaktmästeri och 

måltidsverksamheten över från kommunledningsförvaltningen till service- och 
teknikförvaltningen.

 2008 flyttade näringslivskontoret tillbaka till förvaltningen
Förändringar Från och med 1 januari 2020 har kommunledningsförvaltningen en ny organisation med 

nya och uppdelade avdelningar.

Arbetsuppgifter Kommunledningsförvaltningen biträder kommunstyrelsen i ledningen av den 
kommunala verksamheten, i planeringsarbetet för kommunens utveckling och i 
samordningen av förvaltningarnas planering och verksamhet. Genomför allmänna val 
och folkomröstningar. Ansvarar för beredskapsplanering.

Handlingar  Se dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen

Arkivansvarig Nämndadministrativ chef

Arkivredogörare Registrator



 
Kommunledningsförvaltningen

Arkivbeskrivning för ekonomi- och 
upphandlingsavdelningen
Uppdaterad 26 februari 2020

Verksamhet Ekonomi- och upphandlingsavdelningen ansvarar för kommunens centrala ekonomi- 
och finansfrågor. Genom ett aktivt stöd till övrig verksamhet, förvaltningarna, KS samt 
koncernen, skall ekonomikontoret bidra till effektiva planerings-och 
uppföljningsprocesser, ansvara för en god upphandlings- och anskaffningsverksamhet 
samt arbeta för rationell hantering av ekonomiadministrativa funktioner.

Organisation Organisatoriskt hör Ekonomi- och upphandlingsavdelningen till 
kommunledningsförvaltningen.

Historik  Före 1984 var benämningen drätselkontoret. Efter 1984-01-01blev benämningen 
ekonomikontoret. Ett databaserat ekonomisystem ”Crom” började användas 1992-01-
01. Ett nytt affärssystem ”Agresso” infördes 2006-01-01. 2009-09-01 utökades 
ekonomikontoret med Upphandling och affärer, Proceedo samt 
fakturascanningsgruppen.    2011-04-01 bytte kontoret namn till Ekonomi- och 
upphandlingskontoret.

Förändringar Ett steg i beslutet att utveckla koncernstyrningen infördes shared business vilket gjorde 
att KFAB och KIAB:s ekonomiadministration togs över av Ekonomi- och 
upphandlingskontoret 2013-01-01 och ett namnbyte till Ekonomi- och 
upphandlingsavdelningen gjordes.

Arbetsuppgifter Avdelningen skall förse kommunstyrelsen och övriga organ med snabb och relevant 
ekonomisk information samt följa upp fattade beslut. Avdelningen har hand om 
kommunens övergripande plan med budget, bokslut, ekonomisk uppföljning, 
finansiering, löpande redovisning, krav och fakturahantering samt kommunens 
upphandling.

Handlingar  Se dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen

Arkivansvarig Verksamhetsledare

Arkivredogörare Administratör
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Datum Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen 2020-01-28 KS/2020:44 - 045
Nämndadministration

Lix: 55
KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Kommunledningsförvaltningen Telefon: 0150 - 570 15 www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post:emma.falth@katrineholm.se

Telefax:

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Emma Fälth
Kommunstyrelsen

Bidrag till MTB-arena - CK Ceres
Förvaltningens förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ett bidrag på 150 000 kronor till MTB-arena till

föreningen CK Ceres.

2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande.

3. Efter genomfört evenemang förväntas föreningen inkomma med en skriftlig
redovisning till kommunledningsförvaltningen över hur bidraget har använts.

Sammanfattning av ärendet
Cykelklubben Ceres har inkommit med en ansökan om bidrag till MTB-arena 
(mountainbike). En MTB-arena är ett skogsområde inom vilket det finns ett antal 
uppmärkta leder av olika svårighetsgrader. Lederna går på befintliga stigar och vägar 
och naturen påverkas minimalt av detta. 

Arrangemanget stämmer väl överens med Katrineholms kommunplan 2019-2022 - 
Attraktion och Livskvalitet.

Ärendets handlingar
 Ansökan – Bidrag till MTB-arena, 2020-01-27

Emma Fälth
Utredare

____________________ 

Beslutet skickas till:
CK Ceres
Kommunledningsförvaltningen – ekonomi
Akt



Projektbeskrivning: MTB-Arena Katrineholm 2020 
 

Bakgrund: 
Cykling i allmänhet och MTB-cykling (Mountainbike) i synnerhet har de senaste åren blivit en av Sveriges och hela världens mest populära 
motionsformer. Cykling i terrängen tilltalar ung som gammal, motionärer, turister, tävlingscyklister, kort sagt de flesta tycker det är roligt 
att cykla och vistas i naturen. Ett annat exempel på MTB-cyklingens popularitet är CykelVasan, vars 13000 startplatser säljer slut på ett par 
minuter. MTB-cykling är en väldigt populär motionsform bland Katrineholms befolkning och många efterfrågar uppmärkta leder.  
Vi i CK Ceres har under en längre tid sett potentialen i Katrineholms omgivningar för att kunna skapa en bra MTB-Arena som skulle  
kunna locka cyklister/turister från när och fjärran. 
 

- Vad är då en MTB-Arena?  
En MTB-Arena är ett skogsområde inom vilket det finns ett antal väl uppmärkta leder av varierande svårighetsgrad.  
Ledernas längd brukar variera mellan 3-30km. Lederna går på befintliga stigar och vägar, ingen (minimal) åverkan görs på naturen. Det ska 
finnas goda parkeringsmöjligheter och tydlig information om de olika lederna. Ett plus är om det finns en s.k Pumptrackbana och banor 
avsedda för barn i inom arenan. 
I Katrineholms absoluta närområde finns mängder med fina stigar, skogs och grusvägar, vi har ju dessutom redan en  
Pumptrackbana, så förutsättningarna kan inte bli mycket bättre för ett lyckat projekt. 
Den här typen av arenor börjar dyka upp på ett flertal ställen runt om i Sverige och de har blivit mycket populära turistmål.  
Vi (CK Ceres) har under de senaste åren fått mängder av förfrågningar från både lokalbefolkning och turister huruvida det finns uppmärkta 
MTB-leder kring Katrineholm (vilket det alltså inte gör).  
Så med tanke på Katrineholms fördelaktiga geografiska position och vår fina natur så är vi övertygade om att detta projekt inte bara skulle 
ge ytterligare ett mervärde för Katrineholms befolkning, det skull även kunna bli en populär  
turistattraktion. Vi i CK Ceres är övertygade om att arenan skulle kunna locka cyklister/turister från hela Sverige och  
utlandet med för den delen.  
 

Syfte: 
CK Ceres syfte med projektet är dels att främja utövandet av cykling och då MTB-cykling i synnerhet bland Katrineholms invånare, men vi 
vill även hjälpa till att skapa en turistattraktion som bidrar till att göra Katrineholm till ett än mer  
intressant och modernt turistmål.  
 

Tillvägagångssätt: 
CK Ceres har stor kunskap kring MTB-cykling och hur MTB-leder ska se ut, vi har även kunskapen och viljan att bygga  
dessa. Planeringen för MTB-Arenan är redan i full gång och vi har redan börjat iordningställa ett antal leder. Lederna är planerade att 
framförallt gå i terrängen kring Stalls Backe och Forssjö samt i skogarna kring Ramsjöhult. 
Vi har redan klart med tillstånd för de aktuella markägarna (Katrineholms Kommun och Ericsberg). 
 

Minimal inverkan kommer att göras på naturen då vi endast kommer att undanröja sly och ta bort vindfällen som  
blockerar stigarna. Trädfällning i undantagsfall och då i samrådan med berörd markägare. 
Uppmärkning av lederna kommer att göras med tydliga skyltar (c:a 15x15 cm stora) tillverkade i lämpligt plastmaterial. Renovering och 
nybyggnation av spångar där så krävs, samt ”förädling” av redan befintliga stigar. 
 

Vårt förslag är att utgångspunkten för lederna förläggs till Stalls Backe, då detta område är lättillgängligt, centralt beläget och redan nu är 
ett väl etablerat rekreationsområde. Vidare föreslår vi att lederna dras ut mot Forssjö, Ramsjöhult och i området kring Stalls Backe. I dessa 
områden finns det mängder av stigar av varierande karaktär och svårighetsgrad. 
Vi vill även sammanlänka Djulö Camping med dessa leder för att på så sätt underlätta för de turister som vill nyttja  
lederna. 
 

Mål: 
CK Ceres kortsiktiga mål är att vi under våren 2020 ska ha färdigställt minst sex till åtta olika MTB-leder med utgångspunkt från Stalls 
Backe (ej inräknat en bana/banor för barn). Därefter skall byggnationen av nya leder fortsätta så länge vår ekonomi tillåter. Lederna skall 
vara av sådan karaktär och svårighetsgrad att nybörjare skall kunna nyttja dessa. Vårt lång-siktiga mål är att vi ska utveckla Katrineholms 
MTB-Arena till en av Sveriges bästa MTB-Arenor.  
Vi vill kunna erbjuda leder av varierande svårighetsgrad som passar alla oavsett ambition och erfarenhet. 
 

Kostnad: 
Cykelklubben Ceres har på eget intiativ finansierat uppstartandet av detta projekt, men vi behöver ekonomisk hjälp för att färdigställa 
arenan och klara skötseln. Projektets omfattning begränsas givetvis till vill vilka ekonomiska förutsättningar CK Ceres får till sitt förfogan-
de. Efter att ha diskuterat kostnader och tillvägagångssätt med andra MTB-arenor så har vi  
kommit fram till följande: Vi har beräknat att det kostar cirka 150000:- att bygga och anlägga en MTB-arena som vi med gott samvete kan 
marknadsföra som en ”riktig MTB-arena”, en mycket låg kostnad i jämförelse med kostnaden för att anlägga andra idrotters arenor.  
Pengarna kommer att användas till skyltar, byggnationer av spångar o dyl, samt övriga kringkostnader (såsom , verktyg, förbrukningsmate-
riel, hyra av maskiner etc).  
 

Vi tror och hoppas att detta är något som Katrineholms Kommun vill hjälpa till med, vi är övertygade om att detta projekt kommer att vara 
lönsamt ur såväl ekonomisk som hälsofrämjande synvinkel.  
 
Med hopp om ett fortsatt gott samarbete! 
 

Med vänliga hälsningar: 
Niclas J Rosenberg 
Ordförande Cykelklubben Ceres Katrineholm 
 

 
Cykelklubben Ceres 

Malmgatan 6 - 64131 Katrineholm 
tel: 0708-958640 

niclas@cykelosport.com 
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Datum Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen 2020-02-07 KS/2019:416 - 219
Nämndadministration

Lix: 67
KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Kommunledningsförvaltningen Telefon: 0150 - 570 15 www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post:emma.falth@katrineholm.se

Telefax:

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Emma Fälth
Kommunstyrelsen

Svar på remiss- Förslag till Boverkets föreskrifter och 
allmänna råd om detaljplan samt förslag till Boverkets 
allmänna råd om redovisning av reglering i detaljplan
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta bygg- och miljönämndens beslut som sitt eget och 
överlämna det till Boverket som Katrineholms kommuns svar på remissen.

Sammanfattning av ärendet
Boverkets har skickat ut en remiss med förslag till föreskrifter och allmänna råd om 
detaljplan samt förslag till Boverkets allmänna råd om redovisning av reglering i 
detaljplan. 

Förslaget syftar bland annat till att reglera formerna för överföring av 
detaljplaneinformation. Detta för att möjliggöra återanvändning och för att i framtiden 
skapa förutsättningar för nationell åtkomst. Möjligheten att utbyta information mellan 
olika aktörer försvåras idag av att kommuner, konsulter och andra aktörer arbetar med 
olika tekniska lösningar och att den digitala informationen om detaljplaner struktureras 
och lagras på olika sätt. 
Förslaget syftar även till att ge rekommendationer om hur detaljplaner kan redovisas, 
vad gäller exempelvis beteckningar, färgsättningar och gränslinjer, för att uppfylla 
tydlighetskravet som ställs i plan- och bygglagen.

Remissen har skickats till bygg - och miljönämnden som ställer sig positiva till 
remissförslaget och menar att en enhetlighet mellan kommunernas detaljplaner 
kommer på sikt att underlätta för samtliga aktörer i samhällsbyggnadsprocessen och 
möjliggöra en ökad digitalisering.

Ärendets handlingar
 Bygg- och miljönämndens beslut 2020-02-05, § 9
 Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-01-23
 Remiss – Finns att läsa på följande länk: 

https://www.boverket.se/sv/lag--ratt/boverkets-remisser/remiss-forslag-till-
boverkets-foreskrifter-och-allmanna-rad-om-detaljplan-samt-forslag-till-boverkets-
allmanna-rad-om-redovisning-av-reglering-i-detaljplan/

Emma Fälth
Utredare
____________________ 
Beslutet skickas till:
Boverket
Akt

https://www.boverket.se/sv/lag--ratt/boverkets-remisser/remiss-forslag-till-boverkets-foreskrifter-och-allmanna-rad-om-detaljplan-samt-forslag-till-boverkets-allmanna-rad-om-redovisning-av-reglering-i-detaljplan/
https://www.boverket.se/sv/lag--ratt/boverkets-remisser/remiss-forslag-till-boverkets-foreskrifter-och-allmanna-rad-om-detaljplan-samt-forslag-till-boverkets-allmanna-rad-om-redovisning-av-reglering-i-detaljplan/
https://www.boverket.se/sv/lag--ratt/boverkets-remisser/remiss-forslag-till-boverkets-foreskrifter-och-allmanna-rad-om-detaljplan-samt-forslag-till-boverkets-allmanna-rad-om-redovisning-av-reglering-i-detaljplan/




TJÄNSTESKRIVELSE
1 (3)

Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-01-23 ALLM.2020.3 

Katrineholms kommun Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer: 212000-0340
Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se
641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Vår handläggare

Erik Bjelmrot Bygg- och miljönämnden
Avdelningschef, Planering och byggande Katrineholms kommun

Remiss förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna 
råd om detaljplan samt förslag till Boverkets allmänna 
råd om redovisning av reglering i detaljplan
Förvaltningens förslag till beslut 
Bygg- och miljönämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att till Boverket överlämna 
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande som svar på remissen.

Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande
Katrineholms kommun är positiva till remissförslagen. En enhetlighet mellan 
kommunernas detaljplaner kommer på sikt att underlätta för samtliga aktörer i 
samhällsbyggnadsprocessen och möjliggöra en ökad digitalisering.

Bakgrund 
Boverket har remitterat två förslag på föreskrifter och allmänna råd till landets samtliga 
kommuner, ett antal länsstyrelser, andra berörda myndigheter och till berörda privata 
aktörer.

Ett allmänt råd anger hur någon kan eller bör göra för att uppfylla en bindande regel i lag, 
förordning eller föreskrift.
De allmänna råden är rekommendationer där metoder och lösningar presenteras. Om 
man väljer att inte göra på det sätt som anges i det allmänna rådet ska man kunna visa 
att de bindande reglerna ändå uppfylls.

Ärendebeskrivning och beredning
De remisser som nu är utskickade gäller Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna 
råd om detaljplan samt förslag till Boverkets allmänna råd om redovisning av reglering i 
detaljplan.

Förslaget till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan syftar till att 
reglera formerna för överföring av detaljplaneinformation för att möjliggöra 
återanvändning och att i framtiden skapa förutsättningar för nationell åtkomst. 

Detta är en del av riksdagens och regeringens uttalade ambition att Sverige ska bli bäst i 
världen på att använda sig av digital teknik.

Möjligheten att utbyta information mellan olika aktörer idag försvåras av att kommuner, 
konsulter och andra aktörer arbetar med olika tekniska lösningar och att den digitala 
informationen i detaljplaner struktureras och lagras på olika sätt.
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För att förverkliga en digital samhällsbyggnadsprocess måste informationen i detaljplaner 
kunna återanvändas efter att planen fått laga kraft, exempelvis i samband med 
genomförandet av planen.

Det finns också ett stort behov av att kunna överföra informationen i detaljplaner digitalt 
mellan olika aktörer. Till exempel måste ytorna med bestämmelser kunna överföras 
digitalt. Om informationen inte går att överföra på ett enhetligt sätt säkerställs inte heller 
att den går att återanvända av andra som är intresserade av informationen.

Den huvudsakliga konsekvensen av den föreslagna regleringen är att den som är 
informationsansvarig och den som producerar sådan information som regleringen 
omfattar tvingas att anpassa sitt arbetssätt och sina verktyg. I detta fall är det i första 
hand kommunerna som påverkas. Kommunerna tvingas att efter en given tidpunkt 
producera detaljplaner med stöd av programvara som kan uppfylla kraven i 
föreskrifterna. Detta innebär att kommunerna vid behov innan dess har säkerställt detta 
genom upphandling av programvaror.

För Katrineholms kommuns del så använder vi oss idag av en av de ledande 
leverantörerna av ritprogram för detaljplaner. Vi kommer säkerställa att programmet 
även i framtiden kommer uppfylla gällande krav.

En tänkbar konsekvens är att mindre konsultföretag, som tidigare haft möjlighet att ta 
fram planhandlingar, kommer att  försvinna från marknaden då investeringskostnaden 
för programvaror är för stor.

Författningen föreslås träda ikraft 1 juli 2020 och att den då kan användas från detta 
datum, men att den då endast har status som vägledning. Från och med 31 december 
2021 föreslås det bli obligatoriskt att tillämpa författningen i detaljplaner som påbörjas 
efter detta datum.
 
Boverkets allmänna råd om redovisning av reglering i detaljplan syftar till att ge 
rekommendationer om hur detaljplaner kan redovisas för att uppfylla tydlighetskravet 
som ställs i 4 kap. 32 § andra stycket plan och bygglagen (2010:900) PBL.

Förslaget innehåller allmänna råd om beteckningar, färgsättning och gränslinjer på 
detaljplanen. 

För Katrineholms kommuns del så innebär förslaget att vi måste säkerställa att befintligt 
ritprogram uppdateras utifrån de allmänna råden. 
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Beslutsunderlag 
Följande bilagor sänds separat
Konsekvensutredning Föreskrifter och allmänna råd om detaljplan
Konsekvensutredning Allmänna råd om redovisning av reglering i detaljplan
Boverkets författningssamling - Allmänna råd om redovisning av reglering i detaljplan
Boverkets författningssamling - Föreskrifter och allmänna råd om detaljplan
Missiv till remiss

Beslutsmottagare 
Kommunstyrelsen  
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Datum Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen 2020-02-03 KS/2020:35 - 209
Nämndadministration

KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Kommunledningsförvaltningen Telefon: www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post:Axel.Stenbeck@katrineholm.se

Telefax:

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Axel Stenbeck
Kommunstyrelsen

Svar på remiss om bostadsförsörjningsprogram 
Vingåkers kommun
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta följande yttrande och översända till Vingåkers 
kommun:

Katrineholms kommun ser positivt på att Vingåkers kommun föreslår utveckling i orterna 
Baggetorp och Marmorbyn. I Katrineholms översiktsplan 2030 har sträckan Katrineholm mot 
Vingåker pekats ut som utvecklingsstråk. En gemensam syn på utvecklingen gynnar underlag 
för kollektivtrafik, cykeltrafik samt stödjer service i tätorterna. 

I övrigt har vi inga synpunkter på bostadsförsörjningsprogramet.

Sammanfattning av ärendet
Remiss av bostadsförsörjningsprogram i Vingåkers kommun har inkommit till 
Katrineholms kommun. Samhällsbyggnadsavdelningen har tagit fram ett remissvar 
enligt ovanstående.

Ärendets handlingar
 Remiss bostadsförsörjningsprogram Vingåkers kommun 2020-01-15

Axel Stenbeck
Utredare

____________________ 

Beslutet skickas till:
Vingåkers kommun
Akt
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inflyttning av seniorer från bland annat 

Stockholm. Detta leder i ett första 

steg till en generellt ökad efterfrågan 

på bostäder, och i ett senare skede 

till ökad efterfrågan på olika former 

av kategoriboende för äldre såsom 

seniorboenden och äldreboenden, 

men även marknära enplansbostäder 

och lägenheter med hiss. 

Vingåker har även som ambition att 

behålla, och öka inflyttningen av 

barnfamiljer till kommunen. Detta 

förutsätter bland annat ett till-

räckligt utbud av attraktiva bostäder 

för barnfamiljer. Nyproduktion av 

småhus hindras ofta av svårighet att 

få banklån. Genom att bygga olika 

former av senior- och äldreboenden 

kan flyttkedjor skapas som frigör 

befintliga, billigare bostäder till bland 

andra barnfamiljer. 

Det finns även ett stort bostadsbehov 

hos de grupper i kommunen som inte 

har möjlighet att efterfråga bostäder 

på den öppna bostadsmarknaden.  

Det handlar om unga, nyanlända, 

personer med funktionsvariation och 

andra grupper som på olika sätt är 

exkluderade från bostadsmarknaden. 

Flera av dessa grupper efterfrågar 

små och billiga bostäder. Det är svårt 

att nyproducera billiga bostäder, 

varför åtgärder bör vidtas för att 

skapa flyttkedjor som gör att billigare 

bostäder i det befintliga beståndet blir 

tillgängliga även för dessa grupper.

Prioriteringen blir således att först 

och främst planera för olika former 

av kategoriboende för äldre och 

därefter, om behovet finns, planera 

för nyproduktion av andra typer av 

bostäder. 

Vingåkers kommun är en utpräglad 

landsbygdskommun med ett  

gynnsamt geografiskt läge med närhet 

både till natur och storstad.  

Landsbygden, det geografiska läget 

tillsammans med en väl utbyggd digital 

infrastruktur är kommunens styrkor 

och de faktorer som väntas kunna 

locka fler invånare och företagare till 

kommunen. Bostadsförsörjnings- 

programmet ska bidra till att för- 

verkliga kommunens strategiska mål 

om hållbar tillväxt i en smart lands-

bygd. Bostads¬byggandet bör således 

inte koncentreras till centralorten 

utan vara spritt över hela kommunen.

Vingåkers kommun är belägen i västra 

delen av Södermanlands län, och 

angränsar mot Östergötlands och 

Örebro län. 

Under de senaste fem åren har en 

befolkningstillväxt skett, vilket har 

medfört bostadsbrist i kommunen. 

Tillväxten sjönk något under 2018 

men med tanke på framtida anhörig- 

invandring samt utflyttning av 

människor från Stockholms län till 

angränsande län är det inte osannolikt 

att Vingåkers invånarantal kommer 

att öka på nytt framöver. 

Vingåkers kommun har, oavsett 

de rådande svårigheterna att göra 

befolkningsprognoser, som ambition 

att fortsätta att öka sitt invånarantal. 

Kommunen bör ha en beredskap att 

kunna öka bostadsutbudet så att 

bostadsbrist inte blir den faktor som 

bromsar kommunens framtida tillväxt. 

En åldersgrupp som ökar i antal  

både i riket som helhet och i  

Vingåkers kommun är gruppen äldre. 

Kommunen har redan idag en bety-

dande andel äldre i befolkningen och 

denna grupp växer än mer till följd av 

Bostadsförsörjningsprogram för  
Vingåkers kommun 2020-2023
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Det finns gott om planerad mark i Vingåkers kommun för personer och hushåll som kan efterfråga bostäder på den öppna 

marknaden. Särskilt gott är det om tomter för enfamiljshus. Kommunen behöver inte planera för fler sådana tomter utan 

snarare vidta åtgärder för göra dessa områden ännu mer attraktiva för permanentboende genom att bygga ut den  

kommunala servicen i form av skolor, förskolor, busslinjer mm. Ett av målen i översiktsplanen är att värna småskalighet och 

landsbygdsidentitet. Vingåkers kommun bör främja landsbygden genom att i möjligaste mån decentralisera samhälls- 

servicen (exempelvis skolor och förskolor) så att det blir mjöligt att bo och verka i hela kommunen. Utnyttja digitaliseringens 

möjligheter för att kunna ge service åt boende på landsbygden. Studier visar att barnfamiljer är som mest lättrörliga innan 

barnen har börjat skolan1. Att det finns förskola och helst även skola i närheten av bostaden är viktiga parametrar för  

barnfamiljens val av bostadsort. 

För att öka inflyttningen till kommunen är det viktigt att man bygger tilltalande och attraktiva miljöer. Prioritera bostads-

byggande i de mest attraktiva lägena (exempelvis strandnära) för att få igång ditflyttning. Genom att ta med begreppet 

”charm” i planeringen kan man skapa trivsamma områden utan att det behöver bli dyrare. Detta gäller inte bara på små- 

orterna och landsbygden utan även i centralorten. 

För att motverka en minskning av gruppen unga i kommunen bör man försöka bygga ikapp behovet av mindre och billiga 

ungdomsbostäder, framför allt hyresrätt. Vingåkers kommun uppmanas att följa den forskning som görs om olika varianter 

av billigt byggande och olika kollektiva bostadslösningar för unga. Unga människor har sällan möjlighet att äga bil och därför 

bör bostäder för denna grupp placeras i centralorten och i områden där det finns utbyggd kollektivtrafik.

Den fortsatta ökningen av äldre i kommunen innebär stigande kostnader för anpassningar av bostäder och en större 

hemtjänstapparat med långa resvägar mellan de äldres bostäder. Dessutom finns det en risk för ofrivillig ensamhet bland 

äldre som bor kvar hemma. 

Under arbetet med bostadsutredningen framkom att det finns ett utbrett intresse bland äldre i Vingåkers kommun att flytta 

antingen till mindre och enklare bostäder (lägenhet med hiss eller marknära bostad) eller olika former av seniorboenden. 

Detta för att få ett enklare boende men även för att skapa flyttkedjor och öka inflyttningen av barnfamiljer. 

Privata initiativ att bygga olika former av bostäder för äldre förekommer och bör uppmuntras. 

Å ena sidan finns det en poäng att bygga bostäder för äldre i centralorten där det finns järnvägsstation och service i form av 

butiker mm, men å andra sidan vill många äldre som bor på andra håll i kommunen bo kvar i en välkänd miljö där de har sitt 

sociala nätverk. Det finns således behov av bostäder för äldre både i centralorten och i kommunens övriga delar. 

Vid planering av nya bostäder i centrala lägen måste kvaliteter och brister vägas samman i en helhetsbedömning. Bland 

annat måste man beakta behovet av tillräckligt stora pendlarparkeringar i anslutning till kollektivtrafiknoder som järnvägs-

stationen. 

Bygg bostäderna för äldre så flexibelt som möjligt så att bostäderna om möjligt inte enbart passar för äldre utan för en 

bredare målgrupp. I centralorten är det lämpligt att bygga lägenheter med 2-3 rum och kök (rok) i flerbostadshus med hiss. 

Utforma bostadsområdena så att de underlättar möten mellan människor. 

 

Rekommendationer

  1 https://www.extrakt.se/livet-utanfor-storstaden/
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I de mindre samhällena bör bostäderna för äldre utformas så att de smälter in i den befintliga miljön (värna småskalighet och 

landsbygdsidentitet). Där kan enplansvillor eller -radhus (i mindre skala) utformas så att de harmonierar med den befintliga 

bebyggelsen. Placera om möjligt bostäderna på gångavstånd till affärer, busshållplats och annan service. Bygg senior- 

boendena i attraktiva miljöer med trevlig utsikt över platser där det händer något, exempelvis bygatan. Det finns exempel 

på seniorboenden där man delar matsalen med en skola. Detta innebär ett effektivt lokalutnyttjande, och att äta  

tillsammans med, eller i alla fall i samma lokaler som skolbarnen, är dessutom ofta uppskattat av de äldre. 

Med seniorboenden runt om i kommunen blir det sannolikt mindre tryck på äldreboendena. Vidare innebär det mindre 

bilkörning för hemtjänsten. Ensamhetsproblematiken bland äldre blir dessutom mindre. 

En svårighet i att skapa flyttkedjor är att Vingåker generellt är en priskänslig marknad. Många äldre kan eller vill inte betala 

de hyror som gäller i nyproduktionen. Detta problem gäller inte bara Vingåker utan hela landet. Runt om i landet pågår 

försök att bygga billiga seniorbostäder, bland annat i form av olika kollektiva inslag i boenden för äldre.

Socialförvaltningen har utrett det framtida behovet av särskilda boendeformer inom funktionshinderomsorgen. Utred-

ningen visar på ett omedelbart behov av att omlokalisera nuvarande servicebostad samt att på lite längre sikt tillskapa 

ytterligare en gruppbostad. Servicebostaden behöver ha minst 10 platser och gruppbostaden 6 platser. Tidsmässigt bör 

en ny lokalisering av servicebostaden prioriteras. Denna kan med fördel inrymmas i ett flerbostadshus på så sätt att nya 

bostäder tillskapas även utanför servicebostaden.2 

Det finns alltid något behov av kategoriboende för missbrukare, störande hyresgäster, personer som förstör bostäderna 

och liknande. Kommunen skulle behöva någon form av boende för dessa personer, men det bör inte byggas så att man får 

ett kluster av dessa personer, utan snarare ett antal mindre, spridda enheter med cirka två personer per enhet. 

Beträffande nyanlända finns det ett stort behov av ett grundläggande boende för såväl ensamstående som hela familjer 

inom gruppen nyanlända. Det behövs både mindre och riktigt stora lägenheter för denna grupp. Boendet ska gå att klara på 

en begränsad inkomst och göra det möjligt för de boende att koncentrera sig på arbete eller studier och spara till ett bättre 

boende. Bostäder för nyanlända bör placeras i områden där det finns utbyggd kollektivtrafik. För att minska risken för 

segregation bör dessa bostäder integreras i befintliga bostadsområden. Befintliga bostäder är billigare än nyproducerade, 

varför även denna grupp skulle vara betjänt av flyttkedjor som frigör bostäder i det befintliga beståndet.

 

Planera in platser för möten. Bild: Djurgårdsstaden arkitekter och OBOS

  2 Socialnämndens sammanträdesprotokoll, sammanträdesdatum 2019-03-26
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En stor andel av flerbostadsfastigheterna i Vingåkers kommun byggdes under det så kallade miljonprogrammet mellan  

1960-1975. Dessa årgångar står inför stora renoveringsinsatser inom de närmsta tio till tjugo åren. Stambyten och  

renoveringar innebär normalt en uppgradering av bostäderna med avseende på boendekvalitet och energiprestanda, men 

detta måste vägas mot risken att hyrorna efter renoveringarna blir så höga att de boende får svårt att bo kvar vilket förvärrar 

sociala problem som ekonomisk utsatthet och segregation. Det finns dock exempel på allmännyttiga bolag som genomfört  

stambyten och renoveringar av lägenheter utan att detta behövt resultera i kraftigt höjda hyror (exempelvis Sigtunahem) och 

det finns även företag som specialiserat sig på att renovera billigt (exempelvis Modexa). Vingåkershem bör undersöka om det 

är möjligt att anamma någon av dessa metoder för att renovera kostnadseffektivt istället för att riva hela hus. 

För att få socialt hållbara bostadsområden bör man försöka blanda upplåtelseformer, bostadsstorlekar och olika former av 

kategoriboenden. Underhåll befintligt bostadsbestånd för att minska risken för förslumning och segregering. Följ forskning 

och utveckling i fastighetsbranschen inom området social hållbarhet.

Sträva efter god beredskap av planerad mark så att kommunen är beredd ifall invånarantalet plötsligt skulle stiga mer än 

förväntat. 

 

Blandade upplåtelseformer. Bild: Djurgårdsstaden arkitekter och OBOS

Höstpromenad vid ån, Vingåker. Bild: Vingåkers kommun
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Syftet med bostadsförsörjningsprogrammet

Enligt Bostadsförsörjningslagen3 ska Sveriges kommuner genom framtagande av riktlinjer planera för sin bostads- 

försörjning. Syftet med planeringen är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder samt att  

ändamålsenliga åtgärder förbereds och genomförs. 

Vingåkers kommun anlitade år 2018 Witalis Real Estate Consulting AB för att göra en bostadsutredning med syfte att ge 

svar på frågorna: vilken typ av bostäder bör byggas, och var i kommunen? 

Nästa steg är att utforma en genomförandestrategi, i form av ett bostadsförsörjnings-program.

Bostadsförsörjningsprogrammet är ett övergripande program för hur kommunen vill att boendet ska utvecklas på sikt och 

sträcker sig över en treårsperiod.

Bostadsförsörjningsprogrammet tar avstamp i kommunens strategiska planer för utvecklingen av kommunen samt  

rekommendationerna i bostadsutredningen. Programmet syftar till att skapa en balans mellan tillgång och efterfrågan på 

hyresrätter, bostadsrätter, äganderätter och tomter för eget byggande.

Bostadsförsörjningsprogrammet ska redovisa planerade expansionsområden samt hur många bostäder av olika slag som 

planeras att byggas under perioden, samt hur planerna stämmer överens med bostadsbehovet enligt bostadutredningen. 

Programmet ska redovisa vilka kompletteringar och förändringar som behöver göras och även föreslå prioriteringar mellan 

olika projekt. 

Bostadsförsörjningsprogrammet syftar även till att informera om och tydliggöra kommunens planer på bostadsområdet för 

den egna organisationen, allmänheten samt exploatörer på bostadsmarknaden.

Vid planeringen av bostadsförsörjningen ska kommunen samråda med berörda kommuner och ge länsstyrelsen, aktören 

med ansvar för regionalt tillväxtarbete i länet och andra regionala organ, tillfälle att yttra sig.

Avgränsning

Bostadsförsörjningsprogrammet inkluderar all bostadsplanering och produktion inom Vingåkers kommuns gränser och 

omfattar både av kommunen initierade bostadsprojekt och, i den mån dessa är offentliggjorda, privata fastighetsägares och 

byggherrars projekt.

Tidigare bostadsförsörjningsprogram för Vingåkers kommun 

Det tidigare bostadsförsörjningsprogrammet för perioden 2016-2018 antogs av kommunfullmäktige den 12 juni 2016. Vid 

den tidpunkten hade kommunen upplevt i stort sett tjugo år med vikande befolkningstillväxt 4. Under början av 2000-talet 

revs delar av det kommunala hyresrättsbeståndet. Prognosen man utgick från i bostadsförsörjnings-programmet för  

2016-2018 förutspådde att befolkningen i Vingåkers kommun skulle öka med 25 personer fram till 2025. 

Denna prognos blev dock fort inaktuell; enbart mellan år 2016 och 2017 ökade kommunens befolkning med 81 personer. 

Från bostadsöverskott vändes situationen till bostadsbrist i kommunen. I och med att förutsättningarna förändrats så  

radikalt i kommunen uppkom behov att uppdatera bostadsförsörjningsprogrammet. 

 

Slutsatser från bostadsutredningen

Arbetet att uppdatera bostadsförsörjningsprogrammet föregicks av en bostadsutredning. Denna utredning landar i ett 

antal slutsatser och rekommendationer. Dessa beskrivs nedan. De viktigaste slutsatserna är markerade i fetstil. 

Inledning

  3 Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383 ändrad 2013:866)

  4  Åren 1994, 2002 och 2005 var befolkningstillväxten över 0 %. Källa SCB. 
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Vingåkers kommun har som ambition att fortsätta att öka sitt invånarantal. Denna ambition ska inte hindras av brist på 

bostäder. 

Gruppen äldre människor ökar i kommunen. Kommunen har redan idag en betydande andel äldre i befolkningen och 

denna grupp växer än mer till följd av inflyttning av seniorer från bland annat Stockholm. Detta leder i ett första steg till en 

generell ökad efterfrågan på bostäder, och i ett senare skede till ökad efterfrågan på olika former av kategoriboende för 

äldre såsom seniorboenden5 och äldreboenden, men även marknära enplansbostäder och lägenheter med hiss. Genom att 

bygga olika former av skräddarsydda bostäder för äldre kan villor och större lägenheter komma ut på marknaden och bli 

tillgängliga för exempelvis barnfamiljer.

Kommunen kan antingen välja att bejaka den pågående utveckling och nischa sig mot äldre och anpassa  

bostadsutbudet därefter, eller försöka att bredda inflyttningen till kommunen för att på sikt få en mera balanserad  

befolkningssammansättning. Den grupp som i så fall bedöms som mest sannolik att vilja flytta till Vingåkers kommun är  

barnfamiljer. För att kunna locka till sig barnfamiljer måste det, utöver bostäder, dessutom finnas förskolor och skolor på 

rimligt avstånd, utbyggt bredband och snabba pendlingsmöjligheter till kringliggande arbetsmarknader. Valet av strategi 

är således komplext och får ekonomiska konsekvenser för kommunen. Valet av strategi handlar i grunden om vilken typ av 

kommun Vingåker vill vara och vad man tror blir mest gynnsamt på sikt.

Oavsett valet av strategi och dess konsekvenser för bostadsbyggandet, finns dessutom ett stort bostadsbehov hos 

de grupper i kommunen som inte har möjlighet att efterfråga bostäder på den öppna bostadsmarknaden. Här handlar 

det om bostäder för unga, nyanlända, personer med funktionsvariationer och grupper som på andra sätt är exkluderade 

från bostadsmarknaden. Flera av dessa grupper efterfrågar mindre och billigare bostäder. Det är svårt att nyproducera 

billiga bostäder, utan istället bör åtgärder vidtas för att skapa flyttkedjor som gör att billigare bostäder i det befintliga 

beståndet blir tillgängliga för bostadssökande.

Att uttala sig om framtiden är alltid förenat med osäkerhet. Sveriges, och Vingåkers kommuns, framtida befolknings- 

utveckling, och därmed bostadsbehov, styrs delvis av politiska beslut som kan vara svåra att förutse men som får stora 

konsekvenser. Även bostadsmarknaden styrs av politiska beslut om bland annat investeringsstöd och skatteregler. Ett sätt 

att minska risken för felaktiga åtgärder och investeringar på Vingåkers bostadsmarknad är att sträva efter maximal 

flexibilitet i bostadsplaneringen. Exempelvis bör man i möjligaste mån planera bostäder som fungerar för mer än en 

målgrupp samt utforma bostadsområden utifrån flera gruppers behov.

Grevgatan i Vingåker. Bild: Vingåkers kommun

  5 Seniorboende är olika former av skräddarsydda boenden för seniorer med varierande inslag av kollektiva lösningar.  

 Kallas även plusboende, bogemenskap, trivselhus, livsstilsboende eller 55, 60 och 65+ boende. 
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Det finns ett antal nationella, regionala och kommunala mål som tillsammans med lagen om bostadsförsörjning utgör 

utgångspunkterna för kommunens arbete med bostadsförsörjning. 

Nationella mål och visioner 

Regeringens mål för bostadsmarknaden är: ”Långsiktigt välfungerande bostadsmarknader där konsumenternas efterfrågan 

möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven.”

Regeringens mål för samhällsbyggandet är att: ”En hållbar samhällsplanering ska ge förutsättningar för en från social 

synpunkt god livsmiljö, goda miljöförhållanden och en långsiktigt god hushållning med naturresurser och samtidigt skapa 

förutsättningar för ett hållbart byggande och en god ekonomisk tillväxt.”

Det finns även en rad andra nationella mål som har relevans för bostadsförsörjningen, exempelvis folkhälsomålen:

• Delaktighet och inflytande i samhället

• Ekonomisk och social trygghet

• Trygga och goda uppväxtvillkor

• Ökad fysisk aktivitet

I riksdagens nationella strategi för att implementera barnkonventionen (prop. 1997/98:182) ställs krav på kommunen att 

utveckla barn och ungdomars inflytande och delaktighet i samhällsplaneringen. Barnperspektivet ska vara en tydlig del i det 

kommunala arbetet.

Ett annat nationellt mål är att anlägga ett jämställdhetsperspektiv i den fysiska planeringen. Goda boendemiljöer ska finnas 

för alla, oavsett ålder, kön, etnisk och kulturell bakgrund eller funktionsvariation. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha 

samma möjlighet att leva ett bra vardagsliv med trygga och säkra boendemiljöer.

Mål och visioner

Vingåker. Bild: Vingåkers kommun
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Regionala mål och visioner

Enligt Förordningen (2017:583) om regionalt tillväxtarbete ska den som ansvarar för det regionala tillväxtarbetet utarbeta 

och fastställa en strategi för länets utveckling och samordna insatser för att genomföra strategin. Sörmlandsstrategin är 

Region Sörmlands utgångspunkt och vägledning för det regionala utvecklingsarbetet. 

Prioriterade inriktningar för det regionala utvecklingsarbetet i Sörmland är följande: 

• En växande arbetsmarknad, där efterfrågan på kompetens och utbud av arbetskraft med olika utbildningsbakgrunder  

 och  erfarenheter kan mötas.

• En växande befolkning, där bostadsmarknaden fungerar och utbudet av bostäder möter efterfrågan.

De område inom vilka människor bor och arbetar brukar kallas funktionella arbets-marknader. I takt med att kommunika-

tionerna förbättrats har de funktionella arbets-marknaderna blivit större och färre. Vingåkers kommun brukar räknas till 

Eskilstunas arbetsmarknad.6 

I Sörmlands modell för hållbar regional utveckling tas boendeattraktivitet upp som en viktig faktor. Det konstateras att 

boendeattraktivitet är ett relativt begrepp och att vilka platser som upplevs som attraktiva att bo på är olika beroende på 

vem man är. Faktorer som ålder, familjesituation, utbildning, inkomst och bakgrund spelar stor roll för vilka boende- 

preferenser man har. Även tidsaspekten har betydelse i och med att vissa platser kan upplevas som mer attraktiva under 

vissa perioder i livet. Tillgänglighet till arbete, studier eller privat och offentlig service, skolans kvalitet och kommunalskatter 

är ytterligare faktorer som kan påverka var man väljer att bo. I Sörmlandsstrategin slås fast att man genom att stärka  

Sörmlands förutsättningar och skapa attraktiva boendemiljöer och arbetsplatser, kan få fler personer att välja att bosätta 

och etablera sig i regionen. 

Det kommunala planmonopolet är det verktyg som ger kommunerna möjlighet att tillgodose behovet av bostäder, skolor, 

infrastruktur och annan samhällsservice. Utgångspunkterna för arbetet med en regional fysisk planering i Sörmland är att 

den regionala fysiska planeringen ska stödja de prioriterade inriktningarna i Sörmlandsstrategin, dvs en växande och 

fungerande arbetsmarknad, samt en fungerande bostadsmarknad som möter behovet hos en växande befolkning. 

Beträffande bostadsbyggande slås fast att arbets-, utbildnings- och bostadsmarknaderna ska integreras och att planeringen 

bör verka för en koncentrerad, tät och sammanhållen bebyggelse i de bästa kollektivtrafiklägena. 

  6 Arbetspendling sker dock inte enbart till Eskilstuna utan även till bl.a. Katrineholm, Örebro, Hallsberg,  

 Nyköping, Norrköping, Södertälje och Stockholm.
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Kommunala mål och visioner 

I den strategiska inriktningen för mandatperioden 2019-2022 slås fast, beträffande boendemiljöer, att Vingåkersbygden 

ska ha en trygg och långsiktig hållbar tillväxt för fler invånare och skattebetalare, fler entreprenörer och arbetstillfällen samt 

ett brett utbud av bostäder med god tillgänglighet till offentlig och kommersiell service. Detta ska möjliggöras genom fort-

satt satsning på bredband och digitala tjänster, samarbete med angränsande kommuner och över länsgränser samt en ny 

offensiv översiktsplan. Det slås även fast att lokala entreprenörer ska uppmuntras att vilja bygga i Vingåkersbygden utifrån 

önskan och behov. Annat som tas upp i den strategiska inriktningen är möjligheten till kommunalt stöd för enskilda vägar, en 

bygdepeng för lokal utveckling i linje med landsbygdsstrategin samt kollektivtrafik till viktiga orter för arbete och studier. 

Vingåkers kommun har även antagit en landsbygdsstrategi för år 2018–2023 med syfte att skapa ett långsiktigt arbets-

sätt för landsbygdsutveckling, som ingår som en naturlig del i kommunens alla verksamheter och organisation. 

Kommunens målsättning är att Vingåkersbygden ska kännetecknas som smart landsbygd. Värden som kommunen ska värna 

och utveckla är närhet och småskalighet med stöd av mångfald och innovation. En attraktiv livsmiljö i Vingåkersbygden 

erbjuder närhet, lugn, engagemang, gemenskap och trygghet. Verksamhetsutveckling ska främjas av kommunen, och man 

ska arbeta med förutsättningar för livslångt lärande.

De ledord som använts vid framtagandet av strategier och mål för Vingåkersbygden är:

• Smart landsbygd

• Hållbara och attraktiva livsmiljöer

• God tillgänglighet

• Mötesplatser och goda lärmiljöer

• Samverkan och innovation

Översiktsplan 2010-11-22 togs fram i en tid med en negativ befolkningsutveckling i kommunen. Under en rad år sedan 

dess har befolkningen ökat, men det senaste året är trenden fallande. Den nya översiktsplanen ska tas fram med fokus 

på försiktig tillväxt. Kommunens tillväxt ska ses i ett långsiktigt perspektiv, år 2050 och kanske ännu längre framåt. Då 

kommunens resurser är begränsade är samverkan och små steg framåt det som ska säkerställa att utvecklingen går i önskad 

riktning. 

Med ledorden som utgångspunkt har en strategi identifierats för hur kommunens tillväxt ska ske. Tillväxtstrategin ska 

användas som vägvisare i den översiktliga planeringen. 

Vingåkers kommun ska växa genom att:

• verka för målsättningen smart landsbygd

• erbjuda hållbara och attraktiva livsmiljöer

• verka för god tillgänglighet

• samhällsplanera för en bättre folkhälsa

• skapa förutsättningar för minskad klimat- och miljöpåverkan

• samverka med olika intressenter
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För att konkretisera strategin har följande mål för översiktsplanen formulerats:

• Värna småskalighet och landsbygdsidentitet. 

• Stärka och utveckla orters/områdens karaktär och särart.

• Stärka och utveckla bygdens naturmiljö och tillgänglighet till friluftsliv.

• Planera för mötesplatser och goda lärmiljöer.

• Underlätta att färdas till fots, med cykel och kollektiva transportlösningar.

• Verka för goda regionala kommunikationer.

• Skapa förutsättningar för minskad klimat- och miljöpåverkan

Som utgångspunkt för hållbarhetsfrågorna i översiktsplanearbetet ska Sveriges miljömål användas7, samt regionala mål som 

tagits fram för länet. 

Relevanta delar av ledorden, tillväxtstrategin och målen ska även ligga till grund för bostadsförsörjningsprogrammet. 

Redan år 2018 uppnådde Vingåkers kommun sitt mål om fullt utbyggt fiberbredband i hela kommunen. Utbyggnaden 

gjordes i form av trepartssamverkan mellan kommunen, privata aktörer och civilsamhället. Med ny digital infrastruktur på 

plats finns förutsättningar att kunna ta nästa steg i att utveckla Vingåkersbygden. Smarta (digitala) lösningar och tjänster 

ska användas för att göra det än mer attraktivt att bo och verka i Vingåkers kommun. Trepartssamverkan ska användas även 

i det fortsatta arbetet att utveckla Vingåkersbygden. 

”Bostäder, lokaler, tomter” pekas ut som ett område där kommunen ser att det finns gemensamma behov för utveckling i 

bygden. Redan 2017 satte kommunen igång ett bostadsprojekt i samverkan med tre studieförbund och Hela Sverige ska 

leva Sörmland. I bygdens alla orter har startats studiecirklar där deltagarna kartlägger hur behov och möjligheter gällande 

boende ser ut på respektive ort. Detta blir sedan underlag för framtida byggande som gör det möjligt att samarbeta med 

privata aktörer såsom banker och bygg-företag.

Ett övergripande mål för landsbygdsstrategin är att projektet ”Ökat bostadsbyggande i Vingåkersbygden” blir genomfört. 

Kommunen har ett antal verktyg till sitt förfogande för att påverka bostadsmarknaden och bostadsbyggandet. Dessa är 

kommunens ansvar för den fysiska planeringen (planmonopol), kommunens markinnehav, kommunens allmännyttiga  

fastighetsbolag samt bostads-anpassningsbidrag.

  7 http://sverigesmiljomal.se/miljomalen/
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Översiktlig fysisk planering

Enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan, som täcker hela kommunens 

yta. Översiktsplanens roll är att väga olika mål och intressen mot varandra och ta avgörande ställning till vad mark- och 

vattenområden ska användas till och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Översiktsplanen används 

som beslutsunderlag av tjänstemän på kommunen, men även av länsstyrelser och domstolar. Översiktsplanen beslutas av 

kommunfullmäktige och utgör ett beslutsunderlag vid bland annat detaljplaneläggning. Översiktsplanen är dock inte  

juridiskt bindande.

Översiktsplanen ska redovisa:

• grunddragen i hur mark- och vattenområden ska användas

• allmänna intressen som exempelvis kommunikationer och friluftsliv

• de miljö- och riskfaktorer som kommunen bör ta hänsyn till vid beslut om användningen av mark- och vattenområden

• kommunens syn på hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras

• hur kommunen tänker tillgodose riksintressena och iaktta gällande miljökvalitetsnormer

Översiktsplanen kan fördjupas för specifika områden, så kallad fördjupad översiktsplan (FÖP). Syftet med fördjupningarna 

är att mer detaljerat kunna studera till exempel en tätorts framtida utveckling.

Den nya översiktsplanen för Vingåker ska tas fram med fokus på försiktig tillväxt och ha följande övergripande mål: 

• Värna småskalighet och landsbygdsidentitet. 

• Stärka och utveckla orters/områdens karaktär och särart.

• Stärka och utveckla bygdens naturmiljö och tillgänglighet till friluftsliv.

• Planera för mötesplatser och goda lärmiljöer.

• Underlätta att färdas till fots, med cykel och kollektiva transportlösningar.

• Verka för goda regionala kommunikationer.

• Skapa förutsättningar för minskad klimat- och miljöpåverkan

Detaljplanering och planberedskap

Kopplat till den översiktliga planeringen och utpekande av nya bostadsområden i ÖP och FÖP finns detaljplaneringen som 

är den juridiskt bindande delen av den fysiska planeringen. Detaljplanen reglerar rättigheter och skyldigheter, inte bara 

mellan markägarna och samhället utan också markägarna emellan. Planen är bindande vid prövning av lov. 

PBL har som grundläggande förutsättning att den mark som tas i anspråk för bebyggelse ska vara lämplig för ändamålet. 

Lämpligheten kan prövas genom detaljplan, förhandsbesked eller bygglov. I vissa fall ställs krav på att lämpligheten prövas i 

en detaljplaneprocess innan byggnadsnämnden kan ge bygglov. Detta kallas detaljplanekravet eller plankravet.

Kravet på att upprätta en detaljplan uppstår ofta vid nya större exploateringar och anspråk på att använda mark- och 

vattenområden för bebyggelse och byggnadsverk. Kravet på detaljplan gäller i de fall allmänintresset eller grannrättsliga 

intressen motiverar att flera åtgärder regleras i ett sammanhang, exempelvis om man måste ordna utfart mot allmän väg för 

flera fastigheter. Även för en ändrad användning, som föreskrivs i en gällande detaljplan, exempelvis när kontor skall byggas 

om till bostad, krävs ofta en ny detaljplan eller en detaljplaneändring.

En detaljplan består av en plankarta med tillhörande planbestämmelser och en planbeskrivning. Plankartan ska visa för 

vilket område detaljplanen gäller och hur planområdet delas upp för olika ändamål, till exempel för bostäder, handel eller 

industri och vilka bestämmelser som gäller för de olika delområdena. I planbeskrivningen kan mycket detaljerade uppgifter 

finnas, som beskriver i detalj hur byggnadsverk ska gestaltas.

Detaljplanen medför i princip en rätt att bygga i enlighet med planen under en särskild angiven genomförandetid, som är 

Möjligheter att styra bostadsbyggandet 
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minst 5 och högst 15 år. Efter att genomförandetiden gått ut fortsätter planen att gälla på samma sätt som innan med den 

skillnaden att planen då kan ersättas, ändras eller upphävas utan att berörda kan ställa ersättningsanspråk för förlorade 

rättigheter.

För begränsade områden utanför samlad bebyggelse kan kommunen i stället för att styra bebyggelsen med en detaljplan 

anta områdesbestämmelser. Syftet med områdes-bestämmelser kan vara att säkerställa att översiktsplanens intentioner 

uppnås eller att riksintresse enligt miljöbalken tillgodoses. Till skillnad från detaljplanen ger områdes-bestämmelser ingen 

rätt att bygga.

De detaljplaner som vunnit laga kraft men som ännu inte genomförts, utgör kommunens planberedskap. En viktig  

förutsättning för ett aktivt och långsiktigt bostadsbyggande är att kommunen har en god planberedskap. 

Byggregler på landsbygden

I PBL anges olika nivåer av bygglovsplikt för områden med detaljplan, samlad bebyggelses samt övrig mark. I Vingåkers 

kommun bedöms följande bebyggelsegrupper utgöra samlad bebyggelse:

• Baggetorp, Knektbacken

• Blomsterhult

• Gropptorp

• Hulla, Österåker

• Kjesäter

• Läppe

• Repslagarvägen norr om Vretstavägen

• Vingåkers-Vannala

• Ålsätter

• Ättersta

Utanför planlagda områden och utanför samlad bebyggelse får man göra en mindre tillbyggnad om den är mindre än 50 % 

av befintlig byggnad utan att söka bygglov. Tillbyggnaden får dock inte vara större än 25 kvm. Byggnaden ska vara anpassad 

till befintlig bebyggelses form och karaktär. Vidare får komplementbyggnad i form av exempelvis förråd, gäststuga uppföras 

utan bygglov upp till max 40 kvm utan bygglov. Om byggnad kommer närmare än 4,5 meter från fastighetsgräns ska 

berörda grannar lämna sitt medgivande för att åtgärden ska vara bygglovsbefriad.

Värdefulla kulturmiljöer

I ”Sörmlandsbygden 1988:1” finns en inventering av värdefulla kulturmiljöer i kommunen. I denna anges tio områden 

som intressanta för kulturminnesvården. Särskild hänsyn ska tas kulturvårdsintresset vid till-, ny- och ombyggnad i dessa 

områden. 

Församlingshemmet i Österåker. Bild: Vingåkers kommun



16

Strandskydd

I kommunen omfattar strandskyddet 100 meter vid sjöar och tjärnar som redovisas med strandkontur på topografiska 

kartan, 100 meter generellt vid de vattendrag som markeras med dubbel linje på topografiska kartan och 30 meter vid 

följande vattendrag:

• Å mellan Ålsjön och Kolsnaren

• Hällbäcken mellan Ö Vitten och Björsjön

• Gammalån från S Ären till söder om Lundegård

• Å mellan Bålen och Kolsnaren

De strandnära områden som var detaljplanelagda när strandskyddet infördes omfattas inte av strandskydd. Dessa områden 

är i Vingåkers kommun endast ett fåtal.

I Vingåkers kommun bedöms strandområdena kring Baggetorp, Högsjö, Läppe, Marmorbyn och Viala vara områden där 

lättnader av strandskyddet skulle ha en positiv inverkan på landsbygdsutvecklingen.

Markinnehav och markstrategi

En kommuns markstrategi beskriver hur kommunen förhåller sig till eget ägande av mark, hur marken skall förvaltas fram 

till exploatering och hur anvisning av kommunal mark för exploatering skall ske. Det kommunala markinnehavet ser olika 

ut i olika kommuner. En del kommuner äger mycket mark och andra har ett begränsat markinnehav. Vingåkers kommuns 

markinnehav är idag starkt koncentrerat till områden i direkt anslutning till kommunens tätorter. Endast ett fåtal mindre 

områden på landsbygden är i kommunens ägo. 

Kommunfullmäktiges mål är att Vingåkers kommun ska ha en ökande folkmängd och verka för en försiktig tillväxt. 

Kommunen ska verka för att goda bostadsmiljöer skapas. Det ska det finnas nödvändig mark för bostäder på rätt plats och 

vid rätt tidpunkt. 

I Sörmlandsstrategin slås fast att kommunerna i Sörmland ska verka för att skapa attraktiva boendemiljöer, för att  

därigenom öka inflyttningen. Boendeattraktivitet är ett relativt begrepp och uppfattningen om vilka platser som upplevs 

som attraktiva att bo på är högst individuell. Utifrån de intervjuer som genomförts inom ramen för bostadsutredningen kan 

konstateras att det finns många delar av Vingåkers kommun som invånarna finner attraktiva. 

Sörmlandsstrategin förespråkar en ”koncentrerad, tät och sammanhållen bebyggelse i de bästa kollektivtrafiklägena”.  

Vingåkers kommun bör planera för bostäder i sådana lägen, men inte på bekostnad av övriga delar av kommunen som  

invånarna finner attraktiva. Dessutom måste man beakta behovet av bilparkeringsplatser vid kollektivtrafiknoder som 

järnvägsstationen. Vingåker är en utpräglad landsbygdskommun med utspridd befolkning och med en stor andel arbets-

pendlare. För att dessa personer ska välja tåg eller buss istället för bil måste det vara tryggt och smidigt att parkera bilen 

vid bytespunkten till kollektivtrafik. Dessutom bör cykelbanor anläggas mellan kommunens orter och kollektivtrafiknoder. 

Stöldsäkra cykelparkeringar bör finnas i anslutning till bland annat järnvägsstationen. 

Att Vingåkers kommun ska planera för bostäder i hela kommunen framgår bland annat av den strategiska inriktningen 

för mandatperioden 2019-2022, där det slås fast att kommunen ska ha brett utbud av bostäder med god tillgänglighet 

till offentlig och kommersiell service, vilket ska möjliggöras bland annat genom fortsatt satsning på bredband och digitala 

tjänster. I ett flertal strategidokument (se Kommunala mål och visioner) framgår att kommunen ska värna småskalighet och 

landsbygdsidentitet, skapa en smart landsbygd genom bredband och digitala tjänster, samt stärka och utveckla orters och 

områdens karaktär och särart. 
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Riktlinjer för markanvisning och exploatering

I Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar beskrivs vad en markanvisning är. Med markanvisning menas 

en i lagen överenskommelse mellan kommunen och en byggherre, vilken ger byggherren under en begränsad tid ensamrätt 

att förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst markområde för byggnation. Marken som överens-

kommelsen gäller måste ägas av kommunen. Efter att ett markanvisningsavtal har tecknats med den utvalde byggherren 

detaljplaneläggs marken8. Efter att en detaljplan har prövats och vunnit laga kraft kan byggherren söka bygglov, och när 

bygglov godkänts och vunnit laga kraft samt startbesked utgetts kan byggnationen påbörjas.

Sedan den 1 januari 2015 ska kommuner som använder sig av markanvisning anta riktlinjer för dessa. Vingåkers kommuns 

markanvisningspolicy antogs av kommunfullmäktige i september 20169. För närvarande pågår arbete att ta fram en  

uppdaterad version av markanvisningspolicyn. 

Markanvisningspolicyn är ett dokument som beskriver vilka fördelningsgrunder och rutiner som tillämpas vid fördelning av 

kommunens mark till olika intressenter. 

Markanvisningspolicyn anger bland annat vilka metoder för markanvisning som bör användas i olika situationer, vilka 

principer för markprissättning som ska gälla samt att kommunen ska föra register över inkomna markansökningar och 

gjorda markanvisningar. 

Radhustak. Bild: Vingåkers kommun 

  8 det är även möjligt att planlägga marken innan anvisning sker, vilket ofta sker när verksamheter ska etableras.

  9 https://www.vingaker.se/wp-content/uploads/2017/01/Flik-6.38-Markanvisningspolicy.pdf



18

Antalet invånare nu och framöver

Befolkningsstatistik från SCB visar att Vingåkers kommun hade ett ökande invånarantal från tidigt 70-tal fram till år 1991. 

Då nåddes en topp på 9 973 personer. Därefter sjönk invånar-antalet fram till 2012 då folkmängden uppgick till 8 775 

personer. Sedan följde en period med växande befolkning. Hösten 2017 uppgick invånarantalet i Vingåkers kommun till 

9 180 personer och i mars 2018 var invånarantalet 9 218 personer. Folkmängden har därefter sjunkit något till 9 104 

personer i mars 2019. 

Enligt den senaste prognosen från Statisticon förutspås en negativ befolkningsutveckling i kommunen. Totalt under 

kommande åttaårsperiod beräknar Statisticon att folkmängden minskar med 514 personer; från 9 132 personer i slutet av 

2018 till 8 622 personer i slutat av 2025. Detta innebär en minskning med i snitt 73 personer per år de kommande sju åren. 

Att göra befolkningsprognoser i tider med stora flyktingströmmar och politiska svängningar är oerhört svårt. Normalt görs 

befolkningsframskrivningar med antaganden som grundar sig på historiska trender om bland annat födelsetalen för kvinnor 

i fertil ålder, dödligheten inom olika åldersgrupper, flyttmönster inom landet samt invandring och utvandring. Idag är den 

faktor som har störst betydelse för befolkningsutvecklingen, och därmed bostadsbehovet, invandringen. Denna styrs i sin 

tur av svårprognostiserade omvärldshändelser samt av politiska beslut i Sverige och i vår omvärld. Statisticons prognos 

gjordes i mars 2019. I juni 2019 röstade riksdagen ja till utökad anhöriginvandring till Sverige. Beslutet innebär att personer 

som sökte asyl efter den 24 november 2015 och har alternativ skyddsstatus har rätt att återförenas med sina familjer i 

Sverige. Förutsättningen är att personen bedöms ha välgrundad utsikt att få permanent uppehållstillstånd. Tidigare har 

rätten till familje-återförening i princip endast gällt personer med flyktingstatus. Förändringarna börjar gälla den 20 juli 

2019. Under 2019-2021 uppskattas omkring 8 000 anhöriga till alternativt skydds-behövande komma till Sverige efter 

beviljat uppehållstillstånd (Migrationsverket). Detta är ett exempel på ett politiskt beslut i Sverige som får direkt påverkan 

på befolkningstillväxten i Sverige och i Vingåkers kommun. Nya politiska beslut kan komma när som helst som vänder 

trenden åt motsatt håll. Av denna anledning är det oerhört svårt i dagsläget att göra befolkningsprognoser.

Ett sätt att hantera denna komplexa situation är att konstatera att framtiden är behäftad med stor osäkerhet, men att 

Vingåkers kommun har som ambition att öka sitt invånarantal. Vingåkers kommun kan till viss del påverka inflyttningen 

och bromsa utflyttningen, genom att planera för attraktiva bostadsmiljöer med allt vad det innebär i termer av estetik, 

kommunal service och annat, som folk faktiskt tilltalas av. Det är således rimligt att ha som grundantagande i bostads- 

planeringen att invånarantalet sannolikt kommer att stiga framöver och att bostadsplaneringen bör ha beredskap för detta. 

Osäkerheten i befolkningsprognosen gäller dock inte gruppen äldre. Prognosen för hur många äldre vi kommer att vara i 

Sverige är relativt säker – vi blir alla ett år äldre varje år och dödstalen varierar inte särskilt mycket mellan åren. Vingåkers 

kommun har redan idag en stor andel äldre och det sker dessutom en inflyttning av seniorer till kommunen. Vingåkers 

kommun måste således planera för lämpligt boende för en större andel äldre framöver. 

Befolkningsframskrivning  
och bostadsbehov
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Prognostiserat bostadsbehov – base case

Statistikmyndigheten SCB publicerar årligen en uppdaterad befolkningsframskrivning för Sverige. I bostadsutredningen 

gjordes en befolkningsprognos för Vingåkers kommun, baserad på SCB:s Sverigeprognos, med viss justering för gruppen 

Gymnasium10. Denna användes som grundprognos, eller ett så kallat Base Case, vid en uppskattning av bostads-behovet.

Om vi gör motsvarande beräkning fast med SCB:s senaste befolkningsprognos från april 2019, och även denna gång med 

antagandet att gruppen Gymnasium får nolltillväxt, blir prognosen att Vingåkers kommuns befolkning växer med 687 

personer till 9 823 personer år 2029.

Befolkningsprognosen fram till 2029 indelad i åldersgrupper ser ut enligt tabellen nedan. Vid uppskattningen av bostads- 

behovet antas barn och ungdomar upp till 19 års ålder inte ge upphov till något eget bostadsbehov. Vidare antas Unga 

Vuxna bo i enpersonshushåll, medan övriga grupper antas bo som par. Utifrån dessa enkla antaganden kan vi uppskatta 

behovet av nya bostäder till 323 nya bostäder fram till 2028, vilket innebär 30-35 nya bostäder per år. 

Villor i Högsjö. Bild: Vingåkers kommun

  10 I SCB:s Sverigeprognos väntas gruppen Gymnasium växa relativt kraftigt. Eftersom Vingåker inte har något eget   

 gymnasium ter sig en sådan utvecklig mindre sannolik för Vingåkers kommun.
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Vi kan vidare anta att Unga Vuxna väljer att bo i hyreslägenhet, medan grupperna Familj I, Familj II, 55-plus och Yngre pensi-

onärer väljer att bo i villa. Den sista gruppen Äldre pensionärer antas vilja bo i lägenhet eller i någon form av seniorboende 

och i vissa fall bo ensamma. Detta ger en prognos för bostadsbehovet enligt tabellen nedan: 

 

Man bör vara medveten om att denna uppskattning av det fram-

tida bostadsbehovet är baserad på SCB:s prognos för Sverige 

som helhet samt ett antal ganska schabloniserade antaganden. 

Uppskattningen ska med andra ord inte tas som en sanning för 

Vingåkers kommun. Trots detta bör den tillsammans med annan 

information, såsom intervjuer med boende i kommunen, kunna 

ge en fingervisning om det framtida bostadsbehovet i kommunen. 

I samband med att SCB publicerar nya prognoser för Sveriges 

befolkning bör uppskattningen av Vingåkers framtida bostads-

behov uppdateras. 

Att kommunen har ett behov av ett visst antal ytterligare bostäder 

behöver inte alltid innebära att det finns ett behov av att  

nyproducera detta antal bostäder. Kan man exempelvis bygga en 

seniorlägenhet som innebär att en äldre person lämnar en större 

villa eller lägenhet i kommunen, kan man härigenom tillhandahålla 

bostäder både för en äldre person och för en barnfamilj. Vingåkers 

kommun bör sträva efter denna form av flyttkedjor som  

effektiviserar bostadsutnyttjandet och som frigör relativt sett 

billiga bostäder (befintliga bostäder är i regel billigare än ny- 

producerade). En svårighet i att skapa flyttkedjor är att Vingåker 

generellt är en priskänslig marknad. Många äldre kan eller vill inte 

betala de hyror som gäller i nyproduktionen. 

Vingåkers kommun rekommenderas att fortsätta följa demografiska förändringar i befolkningen, och då särskilt beträffande 

grupperna Unga vuxna (20-26) och Familj I (27-40) som vuxit på senare år. Om dessa grupper fortsätter att växa kan det 

vara ett tecken på att den tidigare så starka urbaniseringstrenden är försvagad. Det behövs dock längre tidsserier för att 

kunna uttala sig om detta med säkerhet. Värt att notera är att det redan idag finns forskning som visar att storstads- 

regionerna alltjämt växer, men att detta inte är på landsbygdens bekostnad, utan istället ett resultat av immigration och ökat 

barnafödande11. Även landsbygdens befolkning växer av dessa två skäl. 

Källa: SCB, Witalis Real Estate Consulting AB

 Källa: SCB, Witalis Real Estate Consulting AB

  11 IVA har konstaterat att mellan 2010 och 2015 växte antalet invånare i landets tätorter totalt med 440 000 personer.  

 Landsbygdsbefolkningen minskade samtidigt med enbart 5 400 personer. Enligt SCB var den inhemska utflyttningen  

 från Stockholms län under 2018 större än den inhemska inflyttningen till länet.
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Bostadsbehovet inom särskilda målgrupper

Oavsett befolkningstillväxt, skall kommunen planera för bostadsbehovet hos de grupper i kommunen som inte har möjlighet 

att efterfråga bostäder på den öppna bostadsmarknaden. Här handlar det om bostäder för unga, äldre, nyanlända, personer 

med funktionsvariation och grupper som på andra sätt är exkluderade från bostadsmarknaden. 

I bostadutredningen analyseras bostadsbehovet inom dessa grupper och behovet samman-fattas enligt nedan12: 

• Kommunen bör försöka bygga ikapp behovet av mindre och billiga bostäder, framför allt hyresrätt, för att möta det  

 behov som finns och för att motverka en minskning av gruppen unga i kommunen. Vingåkers kommun uppmanas att  

 följa den forskning som görs om olika varianter av billigt byggande och olika kollektiva bostadslösningar för unga. 

• Den fortsatta ökningen av äldre i kommunen innebär ett fortsatt behov av anpassade bostäder för äldre. Bygger man  

 seniorboenden, anpassade lägenheter med hiss eller enplansbostäder i markplan kan de äldre klara sig länge utan  

 hemtjänst vilket vanligtvis uppskattas av de äldre. Privata initiativ att bygga olika former av seniorboenden förekommer  

 och bör uppmuntras. 

• Vid tidpunkten för bostadsutredningen pågick en utredning om det framtida behovet av särskilda boendeformer inom  

 funktionshinderomsorgen. Man frågade ungdomarna i särskolan om deras syn på sitt framtida boende och samtliga  

 elever svarade att de inte var intresserade av att bo i gruppbostad utanför tätorten Vingåker. 

• Socialförvaltningens utredning visar på ett omedelbart behov av att omlokalisera nuvarande servicebostad samt att  

 på lite längre sikt tillskapa ytterligare en gruppbostad. Servicebostaden behöver ha minst 10 platser och gruppbo  

 staden 6 platser. Tidsmässigt bör en ny lokalisering av servicebostaden prioriteras. Denna kan med fördel inrymmas  

 i ett flerbostadshus på så sätt att nya bostäder tillskapas även utanför servicebostaden. Gruppbostaden kan vänta  

 något längre 13. Viktigt är att dessa boenden integreras med annan bebyggelse. 

• Det finns alltid något behov av kategoriboende för missbrukare, störande hyres-gäster, personer som förstör  

 bostäderna och liknande. Kommunen skulle behöva någon form av boende för dessa personer, men det bör inte byggas  

 så att man får ett kluster av dessa personer, utan snarare ett antal mindre, spridda enheter med cirka två personer  

 per enhet.

• Det finns ett stort behov av ett grundläggande boende för såväl ensam¬stående som hela familjer inom gruppen  

 nyanlända. Det finns behov av såväl mindre som större (minst 4 rok) bostäder inom denna grupp. Boendet ska gå att  

 klara på en begränsad inkomst och göra det möjligt för de boende att koncentrera sig på arbete eller studier och spara  

 till ett bättre boende. För att minska risken för segregation bör nya bostäder integreras i befintliga bostadsområden.  

 Eftersatta byggnader i det existerade beståndet bör rustas upp för att minska risken för segregation. 

• Flera grupper i kommunen efterfrågar billiga bostäder. Det är svårt att nyproducera billiga bostäder. Forskning och  

 utveckling pågår men fram tills billigt byggande blivit en verklighet bör Vingåkers kommun verka för att skapa  

 flyttkedjor som gör att relativt sett billiga bostäder i det befintliga beståndet blir tillgängliga för bostads-sökande.  

 Genom att bygga olika former av bostäder för äldre kan villor och större lägenheter komma ut på marknaden och bli  

 tillgängliga för exempelvis barnfamiljer och nyanlända. 

12 Viss uppdatering har gjorts med avseende på servicebostäder och gruppbostäder. 
13 Socialnämndens sammanträdesprotokoll, sammanträdesdatum 2019-03-26
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Bostadsbehovet på olika orter

År 2017 startade Vingåkers kommun ett bostadsprojekt i samverkan med tre studieförbund och Hela Sverige ska leva 

Sörmland. I bygdens alla orter har startats studiecirklar där deltagarna kartlägger hur behov och möjligheter gällande 

boende ser ut på respektive ort. 

Som en del i informationsinhämtningen till bostadsutredningen hölls möten med representanter från dessa studiecirklar. 

Intervjuer gjordes även med intresse¬organisationer och bostadsmäklare i Vingåkers kommun. Nedan sammanfattas 

huvudpunkterna från dessa möten och intervjuer: 

Hela kommunen: Lite förenklat kan sägas att infödda vingåkersbor efterfrågar boende i centralorten medan ditflyttade 

stockholmare (barnfamiljer samt nyblivna eller blivande pensionärer) efterfrågar boende på landsbygden. 

Baggetorp: Stark efterfrågan från barnfamiljer att bosätta sig i Baggetorp. Villatomter efterfrågas. 

Högsjö: I Högsjö finns det ett flerbostadshus med fem lägenheter för äldre. Huset har hiss och det finns mottagning för 

distriktssköterska i samma hus. Det finns behov av ytterligare lägenheter för äldre, helst 3 rum och kök (rok), centralt 

belägna (dvs hyfsat nära butiken). Behovet av bostäder för äldre uppskattas till 10-20 lägenheter i ett första steg.

Flerbostadshus i Högsjö. Bild: Vingåkers kommun
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Läppe: Precis som på flera andra håll i kommunen skulle Läppe behöva seniorboenden som skapar flyttkedjor. Gärna 2-3 

rok i markplan och gärna i anslutning till servicepunkten. Studiecirkeln bedömer att det skulle behöva tillskapas ett tiotal 

lägenheter för äldre i Läppe. Det finns även behov av några lägenheter för yngre.

Marmorbyn: Arbetsgruppen skulle vilja att det tillskapades flera villatomter för barnfamiljer i Marmorbyn.

Tätorten Vingåker: Mäklare vittnar om en kraftigt ökad efterfrågan på lägenheter – både hyresrätt och bostadsrätt - i 

tätorten Vingåker. Pensionärer efterfrågar 2 eller 3 rok, i markplan eller med hiss. Representanter från PRO uppskattar att 

det skulle kunna byggas 100 lägenheter för äldre på orten. Nysvenskar efterfrågar stora lägenheter – uppemot 5 eller 6 

rok. Betalningsförmågan är dock begränsad inom denna grupp. 

Österåkersbygden: Det skulle behövas både ett äldreboende med lägenheter och en grupp av seniorboenden som enskilda 

hus, detta för att få igång flyttkedjor som frigör villor till barnfamiljer. Seniorboendena bör ha högst prioritet, och äldre- 

boendet komma i andra hand. Det finns även efterfrågan på hyresrättsboende bland nysvenskar. Genom att bygga  

exempelvis hyrestreor får man ett boende som både passar både äldre människor och mindre barnfamiljer, vilket ger en 

flexibilitet och kan bidra till att främja integration av nyanlända. 
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Det befintliga bostadsbeståndet

Bostadsmarknaden i Vingåkers kommun bestod i slutet av 2018 av 2 844 småhus, 1 409 lägenheter i flerbostadshus,  

25 specialbostäder (vård- eller studentbostäder) samt 120 lägenheter i övriga hus. I kommunen finns 1 139 fritidshus.  

Det finns inga seniorboenden i kommunen.

Bostadsbestånd idag och framöver

Av bostäderna i flerbostadshus är 

464 lägenheter (33% av det totala 

beståndet) byggda under 1960-talet 

och 305 lägenheter (22%) under 

1950-talet. 44 lägenheter är uppförda 

sedan millennieskiftet.

Ser man till ägarsidan, innehades 271 

lägenheter i flerbostadshus av  

kommunens allmännyttiga bostads-

företag år 2018. Samtidigt ägdes 124 

lägenheter av bostadsrättsföreningar 

och 927 lägenheter av privata eller 

publika fastighetsföretag samt av 

privatpersoner.

Under åren 2016 - 2018 tillkom 48 

nya lägenheter i flerbostadshus och 

18 i småhus. I genomsnittet har 8 nya 

bostäder byggts årligen under 2007-

2018. 

Enligt Bostadsmarknadsenkäten 

2018 från Boverket förväntas ett 

tillskott under 2019 och 2020 på 20 

nya bostäder i småhus i kommunen. 

Det förväntas inte påbörjas några 

bostäder genom nybyggnad i flerbo-

stadshus dessa år. 

I samma enkät bedömer kommunen 

att det sammantaget råder under-

skott på bostäder på den lokala 

marknaden. 

Nyproduktion av bostäder 2007-2018, Vingåkers kommun

Källa: SCB, Witalis Real Estate Consulting AB

Ägare av flerbostadshus, Vingåker kommun

Källa: SCB, Witalis Real Estate Consulting AB

Lägenheter per byggnadsår, Vingåkers kommun, 2018

Källa: SCB, Witalis Real Estate Consulting AB
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Det allmännyttiga bostadsbolaget

För många kommuner utgör det allmännyttiga bostadsbolaget ett viktigt verktyg i bostadsförsörjningen både genom att 

företaget tar stort socialt ansvar men också för samhällsutvecklingen då bolaget kan driva bostadsbyggandet.  

Allmännyttiga bostadsbolag i Sverige ska helt eller till större delen ägas av kommunen och verksamheten ska bedrivas  

enligt affärsmässiga principer. Att bygga bra bostäder till rimliga priser för alla, oavsett inkomstgrupp eller samhällsklass är 

allmännyttans ursprungliga och mest grundläggande uppgift.

Vingåkershem AB är Vingåkers kommuns allmännyttiga bostadsbolag. Bolaget har som uppdrag att inom Vingåkers 

kommun förvärva fastigheter eller tomträtt för att på dem uppföra och förvalta bostadshus med tillhörande  

affärslägenheter och kollektiva anordningar. 

Vingåkershem äger 21 fastigheter med en taxerad yta på cirka 25 520 kvm. Av den totala ytan utgörs 76 % eller 19 330 

kvm av bostadsyta fördelade på 261 lägenheter. Flertalet lägenheter är på mellan 1 och 3 rum och kök (rok). 

Vingåkershem erbjuder en rad olika boenden – från standardlägenheter till nyrenoverat eller helt nybyggt. Dessutom har 

man flera områden med marklägenheter. Vingåkershems lägenheter finns i tätorten Vingåker samt i Baggetorp, Högsjö och 

Marmorbyn. 

För tillfället (augusti 2019) har Vingåkershem fyra vakanser i beståndet. Bolaget har en bostadskö och i dagsläget är antalet 

bostadssökande 251. Den lägenhetsstorlek som framför allt efterfrågas är 1 rok och 4 rok. 

En stor andel av flerbostadsfastigheterna i Vingåkers kommun byggdes under det så kallade miljonprogrammet mellan 

1960-1975. Dessa årgångar står inför stora renoveringsinsatser inom de närmsta tio till tjugo åren. Att delar av lägenhets-

beståndet har stora renoverings-behov har bekräftats av intervjuer med företrädare för kommunen. Om fastigheterna 

inte renoveras riskerar hus eller i värsta fall hela bostadsområden att förslummas. Stambyten och renoveringar innebär 

normalt en uppgradering av bostäderna med avseende på boendekvalitet och energiprestanda, men detta måste vägas mot 

risken att hyrorna efter renoveringarna blir så höga att de boende får svårt att bo kvar vilket förvärrar sociala problem som 

ekonomisk utsatthet och segregation. Vingåkershem har för avsikt att riva två fastigheter, på Humlegatan 114 respektive 

Humlegatan 315 i tätorten Vingåker. Härigenom försvinner 30 lägenheter ur beståndet. Kommunfullmäktige beslutade på 

sitt möte i juni att tillstyrka förslaget från Vingåkershem att riva byggnaderna. 

För närvarande har Vingåkershem inte någon pågående nyproduktion av bostäder. Bolaget planerar dock för nyproduktion, 

men avvaktar höstbudgeten för att se hur det nya investerings¬stödet utformas. Man skissar på nyproduktion på två  

fastigheter i dagsläget (Åsen 2:6 och Smeden 4 i tätorten Vingåker), där man avser att bygga 40-60 lägenheter.

Flerbostadshus i Vingåker. Bild: Vingåkers kommun

 14 Fastigheten Lärkträdet 1 med 18 lägenheter på 1 resp. 2 rok.
 15 Fastigheten Almen 1 med 12 lägenheter på 2 resp. 3 rok.
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Privata hyresvärdar

Det finns ett åttiotal privata ägare av flerbostadshus i Vingåkers kommun, varav fyra bostadsrättsföreningar. Majoriteten 

av de privata fastighetsägarna äger endast en fastighet. Bland undantagen finns Wingfield Fastigheter AB som äger 15 

fastigheter och Högsjö Fastigheter med 6 fastigheter.

Bostadsanpassningsbidrag

Kommunen ansvarar för att hantera ansökan om bostadsanpassningsbidrag. Syftet med bidraget är att möjliggöra för 

personer med olika typer av funktionsvariation att anpassa sitt boende, exempelvis genom att ta bort trösklar, bredda 

dörrar eller byta badkar mot dusch. I Vingåkers kommun ansvarar samhällsbyggnadsnämnden för handläggningen av 

ansökan.

Bostäder för äldre

Korttidsboende är en övergång mellan sjukhus och det egna hemmet eller i väntan på permanent plats på äldreboende. 

Tillfälligt boende finns bland annat på Ekgården. 

När det blir svårt att bo kvar i det egna hemmet finns möjlighet att ansöka om så kallat särskilt boende. Det särskilda 

boendet består av ett rum, litet pentry och våtutrymme. Till de flesta lägenheterna finns en egen balkong eller uteplats i 

markplan. I särskilt boende finns gemensamma lokaler, såsom matsal och platser för social samvaro. Omvårdnadspersonal 

finns dygnet runt. Tillgång finns också till sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast.

Beträffande särskilt boende har kommunen just nu god kapacitet. Man har 81 platser som används och 24 vakanta  

platser. Utöver detta finns det alldeles i närheten ytterligare en byggnad med 27 platser som har varit äldreboende, men  

som nu används som gruppbostad, korttidsboende för ensamkommande och som kontor. Om 10-12 år bedömer  

Socialförvaltningen att samtliga 27 platser kommer att behöva användas som äldreboende, vilket skapar behov av en ny 

gruppbostad samt kontorsyta. 

Kommunens policy beträffande bostadsbyggande

Kommunfullmäktiges mål är att kommunen ska ha en ökande folkmängd och verka för en försiktig tillväxt. 

För att gynna kvarboende och inflyttning ska det finnas ett tillräckligt utbud av attraktiva bostäder med en blandning av 

upplåtelseformer och storlek i hela kommunen. Olika krav ställs på bostadens läge och utformning i olika skeden av livet. 

Den centralt belägna bostaden attraherar i högre utsträckning äldre och yngre utan hemmavarande barn. Däremot värde-

sätter bland andra barnfamiljer en mera perifert belägen bebyggelse med närhet till naturen, mindre störningar och högre 

grad av trafiksäkerhet. Vingåkers kommun bör planera för en bred variation av olika sorters bostadsmiljöer. 

Vid planering av ny bostadsbebyggelse skall höga krav ställas på utformningen av såväl närområdet som byggnaderna. 

Bebyggelsen ska bidra till att stärka och utveckla ortens eller områdens karaktär och särart. Kvaliteter som småskalighet 

och landsbygdsidentitet ska värnas.

Bebyggelse ska om möjligt lokaliseras i lägen som förstärker underlaget för kollektivtrafiken, så att behovet av transporter 

minimeras. Att alla boende i kommunen skulle kunna ha tillgång till kollektivtrafik i anslutning till bostaden är dock inte  

realistiskt. Vid planering av nya bostäder i centrala lägen måste kvaliteter och brister vägas samman i en helhetsbedömning. 

Bland annat måste man beakta behovet av tillräckligt stora pendlarparkeringar i anslutning till kollektivtrafiknoder som  

järnvägsstationen. Transporter till fots eller med cykel bör underlättas genom att anlägga säkra gång- och cykelbanor 

inom bostadsområdet och mellan tätorterna. Vid bytespunkter mellan cykel och kollektivtrafik bör finnas stöldsäkra  

cykelparkeringar. 

I hela kommunen bör ambitionen vara att bostäderna ska ha nära till grönområden av hög kvalitet. Bebyggelse och fria ytor 

ska lokaliseras och utformas för ökad trygghet och tillgänglighet, god hälsa samt minskad risk för olyckor och brott. 

 

Vid lokalisering av ny bebyggelse bör buller- och vibrationsstörningar samt risker med transporter av farligt gods beaktas. 

Inom 30 meter från järnvägen bör ny bostadsbebyggelse inte tillkomma, men däremot kan tillstånd för komplement- 
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byggnader och vissa verksamheter lämnas efter särskild prövning. Ny bebyggelse ska också lokaliseras i lägen med god 

trafiksäkerhet. Då bebyggelse lokaliseras i närheten av järnvägen bör det uppmärksammas hur människor tar sig till och från 

bebyggelsen och vid behov behöver säkra korsningar med järnvägen anordnas.

Bebyggelse med kulturhistoriskt bevarandevärde ska skyddas mot åtgärder som påverkar området negativt. 

Verksamheter skapar arbetstillfällen och bidrar till en levande landsbygd. Permanent- och fritidsboende med komplement-

byggnader kan ge underlag för lokal service som till exempel butiker, skolor och kollektivtrafik. Attraktiva boendemiljöer kan 

även bidra till företags-etableringar. 

Enligt lagen om allmänna vattentjänster är kommunen ansvarig att tillhandahålla vatten och avloppstjänster för samlad 

bostads¬bebyggelse om det behövs ur miljö eller hälsoskydds-synpunkt. Det är särskilt viktigt att ha detta i åtanke vid 

planering av eventuella bostadsområden utanför nuvarande tätbebyggelse eller vid omvandling av fritidsbebyggelse till 

permanent bebyggelse. Vingåkers kommun har som ambition att öka sitt invånarantal, och eftersom sommargäster och 

fritids¬boende är potentiella permanentboende i kommunen bör omvandling av fritidshusområden till permanentboende 

ses som något mestadels positivt.

Attraktiva bostadslägen, gärna med närhet till vatten eller andra kvaliteter, ska utvecklas. Vid nybyggande i strandnära lägen 

är det dock viktigt att hänsyn tas till skred- och översvämningsrisker. Noteras bör att oavsett lättnader i strandskyddet ska 

enligt lagstiftningen området närmast stranden vara fri för passage. Vid tätare bebyggelse är det viktigt att gränsen mellan 

privat och allmänt är tydlig. Då är det lämpligt att den fria passagen markeras i terrängen genom exempelvis ett staket,  

en häck eller annat. Vingåkers kommun ser det även som angeläget att lättnaderna i strandskyddet inte ska påverka  

allmänhetens tillgänglighet till de kommunala badplatserna. 

Strategiska lägen för bostadsbyggande

Vingåkers kommun ser orterna Baggetorp, Högsjö, Läppe, Marmorbyn, Viala, Vingåker och Österåker, som utvecklingsorter 

där förutsättningarna för en hållbar bebyggelseutveckling är särskilt goda, bland annat ur kollektivtrafiksynpunkt. I dessa 

utvecklingsorter är också tillgängligheten god för människor med funktionsvariation.

Ny bebyggelse på landsbygden bör, med beaktande av kulturhistoriska värden, koncentreras till stråket mellan Vingåker och 

Baggetorp samt befintliga by- och gårdsbildningar med utbyggd infrastruktur. I enstaka fall kan inte byggnader i andra lägen 

uteslutas.

Läppe hamn. Bild: Vingåkers kommun
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I orterna Baggetorp, Högsjö, Läppe och Marmorbyn finns barnomsorg som skulle stärkas av ett ökat bostadsbyggande, och 

i Högsjö, Marmorbyn och Österåker finns också skolor. Även kommersiell service, såsom butiker och restauranger, på dessa 

orter skulle stärkas av ett ökat bostadsbyggande i orterna. På sträckan Vingåker – Viala – Baggetorp - Katrineholm finns 

dessutom förhållandevis väl utbyggd kollektivtrafik vilket ett ökat bostadsbyggande på orterna Baggetorp och Viala skulle 

bidra till att upprätthålla och på sikt utveckla. Även de linjesträckningar som berör övriga orter skulle gynnas av ett ökat 

resandeunderlag. Ett ökat byggande och fler fastboende skulle ge det befintliga föreningslivet möjlighet att utvecklas och 

förstärkas samtidigt som fler skulle få möjlighet att ta del av de natur- och friluftsupplevelser som dessa miljöer erbjuder. 

I och i anslutning till orterna Baggetorp, Högsjö, Läppe och Marmorbyn finns, utöver de offentliga verksamheterna, även 

ett antal större företag/organisationer vars förutsättningar för att rekrytera och behålla kompetent personal skulle kunna 

stärkas genom att kommunen kan erbjuda attraktiva boendemiljöer på orterna.

Översikt obebyggd planerad mark

För närvarande finns det mycket mark planerad för enbostadshus i ett eller två plan, samt radhus och kedjehus. I Vingåkers 

tätort planerar man för två flerbostadshus. 

 

Som redan konstaterats har kommunen ett stort behov av bostäder som är lämpliga för äldre. Dels för att kommunen har 

ett stort och ökande antal äldre invånare som behöver lämpliga bostäder, och dels för att kommunen skulle vara betjänt 

av flyttkedjor som frigör befintliga bostäder till behövande barnfamiljer och andra som inte har möjlighet att förvärva ett 

nyproducerat hus eller hyra en nyproducerad lägenhet.

I tabellen ovan framgår att kommunen har väldigt god planberedskap av fristående enbostadshus. Sådana hus i ett plan kan 

vara lämpliga både för äldre och för andra grupper. Fristående tvåplansvillor, samt rad- och kedjehus i två plan är bättre 

lämpande för barnfamiljer än för äldre. Flerbostadshus med hiss är lämpliga för såväl äldre som unga och barnfamiljer.

Totalt har kommunen planerat för mellan 233-258 bostäder. Till detta planeras ytterligare bostäder i Marmorbyn och i 

Vingåkers tätort. 

Enligt det prognostiserade bostadsbehovet (base case) behövs det 32 lägenheter i flerbostadshus, 143 villor (alt. radhus 

eller kedjehus) samt 179 lägenheter i seniorboenden (alt. enplans villor, radhus eller kedjehus eller lägenhet med hiss) fram 

till 2029. Hela detta bostadsbehov behöver inte lösas genom nyproduktion utan flyttkedjor skulle kunna lösa en hel del. 
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Jämför man det prognostiserade behovet med planerna står det klart att det skulle behövas planeras för fler senior- 

bostäder och andra typer av bostäder som är lämpliga för äldre. I centralorten sker detta lämpligast genom att planera för 

ytterligare flerbostadshus med hiss. På övriga orter torde enplansbostäder (villor, radhus eller kedjehus) anpassade för 

äldre smälta in bättre i den befintliga miljön. Önskemål om olika former av seniorboenden finns i flertalet orter runt om i 

kommunen och ett behov av större hyreslägenheter (4 rok och större). 

 

Flerbostadshus i Högsjö. Bild: Vingåkers kommun
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Sammanställt 2019-06-28 av Diana Soldagg. 
Numreringen hör till en gammal översiktskarta från 2016.

Läppe

1. Tolv obebyggda fastigheter. Enbostadshus ett plan, fristående. Privat. 

2. Tolv obebyggda fastigheter. Enbostadshus, fristående. Privat.

3. Byggnation pågår. Minst tre fastigheter ute till försäljning på Hemnet. Privat.

Bilaga: Översikt obebyggd 
planerad mark Vingåker
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4. Utvecklingsdiskussioner pågår. Ca 18 planerade obebyggda fastigheter. Friliggande enbostadshus  

 i ett- alternativt två plan. Privat.

5. Ca 13 obebyggda fastigheter. Enbostadshus i ett plan, fristående. Privat.

6. 22 obebyggda planerade fastigheter. Bostadsbebyggelsen inom kvartersområden föreslås bli begränsad till 

 fristående bostadshus i två våningars höjd. Inom respektive tomtplats tillåts viss byggnation/inredning av lokaler   

 för näringsverksamhet i fåmansföretag där detta inte utgör olägenheter för närboende. Högst 25% av  

 byggnadernas sammanlagda bruttoarea får inredas till verksamheter. Verksamheterna får inte bedrivas utomhus. 
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Privat. 

Österåker

7. Ca 22 fastigheter. Främst småhus. I norra delen tvåvånings parstugor. Kommunens.

Marmorbyn

8. Sju obebyggda planerade fastigheter. Enbostadshus. Kommunens. Detaljplanering pågår också i nytt  

 område (bild 2). Enbostadshus (sydvästra området) och radhus (norra området). Kommunens.

Baggetorp

9. Ca 47 fastigheter. Tre grupper av småhus, sammanlagt 54 lägenheter. Kommunens. Avstyckning av kvarter pågår,  

 viss infrastruktur utbyggd.
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Ålsätter

10. Gammalt fritidshusområde. Detaljplan som möjliggör tillbyggnader och avstyckning av arrendetomter klar.  

 VA under utbyggnad. Ca tre nytillkommande fastigheter som är obebyggda. Enbostadshus, friliggande. Privat.

Vingåkers tätort

13. Planlagt bostadsområde. Kedjehus och radhus. Kommunens. I tätorten finns ytterligare planerad mark för  

 flerbostadshus och för enbostadshus. Dessutom pågår och finns initierat detaljplanearbete för ytterligare  

 bostäder på norra sidan om järnvägen (främst norr om slottsområdet).

Högsjö

15. Ca 20 obebyggda planerade fastigheter. Enbostadshus, friliggande (men parhus funkar eftersom det tidigare 

 beviljats). Kommunens.

Övrigt

Detaljplanearbete pågår norr om Viala. Fem nya fastigheter för enbostadshus. Privat.

Finns positiva planbesked för ny bebyggelse i Läppe och Baggetorp, men inga planavtal har tecknats.
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Datum Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen 2020-02-19

KATRINEHOLMS KOMMUN Org.nummer 212000-0340
Kommunledningsförvaltningen www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  

Besöksadress: 
Telefon: 
E-post:Irene. Telefax:

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Anmälan av delegationsbeslut
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger anmälan om delegationsbeslut till handlingarna. 

Förordnande av chef för stöd och samordning samt Kontaktcenter
Nämndadministrativa chefen Marie Sandström Koski utses att utöver egen tjänst 
upprätthålla befattningen som chef stöd och samordning samt Kontaktcenter under 
tiden 2020-02-17—2020-02-28. (KS del/2020 § 11)
Dnr KS/2020:1 - 029

Ansökan till hemvärnet
Kommunjurist Kajsa Aldstedt beslutar på kommunstyrelsens vägnar att förklara sig ej ha 
något att erinra mot bifall till (en person) ansökan om att bli antagen till hemvärnet. (KS 
del/2010 § 8)
Dnr KS/2020:3 - 163

Information om redan anslagna delegationsprotokoll
Bidrag till Seniorgalan
1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett

bidrag på 35 000 kronor till Seniorgalan i Katrineholm 2020.
2. Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del/2020 § 5)
Dnr KS/2020:42 – 045

Bidrag till Sweden Grand Prix
1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett

bidrag på 50 000 kronor till Sweden Grand Prix 2020 till Oppunda Jaktskytteklubb.
2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del/2020 § 7)
Dnr KS/2020:43 – 045

Bidrag till Hittaut Katrineholm 2020
1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett

bidrag på 50 000 kronor till Hittaut Katrineholm till Katrineholms orienteringsklubb.
2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del/2020 § 6)
Dnr KS/2020:46 – 045

Bidrag till Katrineholms Seniorbowlingklubbs (KSBK) 25-års jubileum
1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett

bidrag på 5 000 kronor till 25-årsjubileum till Katrineholms Seniorbowlingsklubb.
2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del/2020 § 9)
Dnr KS/2020:69 – 045
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Datum Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen 2020-01-21

Bidrag till KF-schlager 2020
1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett

bidrag på 8 000 kronor till KF-schlager 2020 till Kulturgruppen (Resurscenter).
2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del/2020 § 10)
Dnr KS/2020:70 – 045
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Datum Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen 2020-02-19

KATRINEHOLMS KOMMUN Org.nummer 212000-0340
Kommunledningsförvaltningen www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  

Besöksadress: 
Telefon: 
E-post:
Telefax:

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Meddelanden
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger anmälan om meddelandena till handlingarna. 

Sveriges kommuner och Regioner
Sveriges kommuner och Regioner har översänt meddelande från styrelsen nr 1/2020 
överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner och regioner om psykisk hälsa 
2020.
Handl nr 2020:213

Sveriges kommuner och Regioner har översänt meddelande från styrelsen nr 3/2020
Överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner och regioner om äldreomsorg 
– teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus.
Handl nr 2020:282

Sveriges kommuner och Regioner har översänt meddelande från styrelsen nr 4/2020
Överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner och regioner om strategi för 
genomförande av Vision ehälsa 2025.
Handl nr 2020:296

Övrigt
Remiss - Behörighet i ämnet samiska samt vissa läroplansändringar för ökad trygghet och 
studiero
Kommunstyrelsen avstår från att yttra sig över remiss - Behörighet i ämnet samiska 
samt vissa läroplansändringar för ökad trygghet och studiero.
Remissen har stämts av med bildningsförvaltningen som anser att kommunen inte 
behöver yttra sig.

Dnr KS/2020:47-620
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