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Kommunledningsförvaltningen 2023-01-19 

Sammanträdande organ Kommunstyrelsen 

Tid 2023-01-25 klockan 08:30 

Plats KTS-salen, Vita Huset 

 

Nr 
Ärende Beteckning 

1 Fastställande av dagordning  

 Information  

2 Introduktion inför ny mandatperiod  

3 Kommunstyrelsens verksamhetsområde 

- Presentation personalchef 

- Organisationsutredning  

- Rekryteringar 

- Skyfallskartering 

 

4 Uppdrag, projekt och händelser 
- Volymanpassning inom bildningsförvaltningen 
- SSPF 

 

 
Ärenden till kommunfullmäktige 

 

5 Detaljplan för Stortorget, del av fastigheten 
Sandbäcken 3:1, Katrineholms kommun 

KS/2021:406 

6 Revidering av allmänt nämndreglemente KS/2022:429 

7 Revidering av kommunstyrelsens reglemente KS/2023:31 

8 Revidering av förbundsordningen för 
samordningsförbundet RAR 

KS/2023:55 

9 Gemensam strategi för utveckling av Hjälmaren KS/2023:56 

10 Svar på motion om arbetsmiljön inom LSS KS/2022:91 

11 Svar på motion om skydd av produktiv 
jordbruksmark 

KS/2022:92 

12 Svar på motion om ljusslinga på Åsen KS/2022:154 

 
Ärenden till kommunstyrelsen 

 

13 Bidrag till Katrineholms Jazz- och Bluesfestival KS/2022:471 

14 Tillämpningsregler skolskjuts KS/2023:50 

15 Revidering av folkhälsoutskottets namn och 
verksamhetsområde 

KS/2022:435 

16 Uppdragsbeskrivning för Samverkansrådet för KS/2022:438 



 
KALLELSE  

 

Datum  
Kommunledningsförvaltningen 2023-01-19 

 

Trygghet och Säkerhet i Katrineholms kommun 

17 Uppdragsbeskrivning för pensionärsrådet KS/2023:25 

18 Uppdragsbeskrvning för funktionsrättsrådet KS/2023:48 

19 Revidering av kommunstyrelsens 
delegationsordning 

KS/2023:22 

20 Återrapportering - utredningsuppdrag om 
naturskola 

KS/2022:446 

21 Återapportering - utredningsuppdrag om 
elevboenden 

KS/2022:445 

22 Val av ledamöter och ersättare i personalutskottet 
2023-2026 

KS/2023:44 

23 Val av ledamöter och ersättare i 
hållbarhetsutskottet 2023-2026 

KS/2023:45 

24 Val av ledamöter, ordförande och 1:e vice 
ordförande, i Samverkansrådet för Trygghet och 
Säkerhet 2023-2026 

KS/2022:437 

25 Val av representanter till funktionsrättsrådet 2023-
2026 

KS/2023:46 

26 Val av representanter i pensionärsrådet 2023-2026 KS/2023:43 

27 Val av representant till Styrgruppen för 
avfallsplanen  

KS/2023:57 

28 Val av representanter till Styrgruppen för 
Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 2023-2026 

KS/2023:58 

 
Anmälningsärenden 

 

29 Anmälan av delegationsbeslut  

30 Meddelanden  

 

Johan Söderberg (S) 
Ordförande 

 

 



 

 KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: /Eget_Adressat/ Org.nummer 212000-0340 

Kommunledningsförvaltningen Telefax:   

641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 

 

Tjänsteskrivelse Sida 1 (1) 

Datum 

2023-01-03 
Vår beteckning 

KS/2021:406 Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 
Mottagare: 

 
Vår handläggare 

Rasmus Berglöv 
Handläggare telefon 

0150-570 71 
Handläggare e-post 

Rasmus.Berglov@katrineholm.se 

Detaljplan för Stortorget, del av fastigheten Sandbäcken 
3:1, Katrineholms kommun 

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

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

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

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

Ärendets handlingar 
 Protokollsutdrag bygg- och miljönämnden, 2022-11-30 § 106 

 Granskningsutlåtande 

 Plankarta 

 Planbeskrivning 

Rasmus Berglöv 
Nämndsekreterare 

Beslutet skickas till: 

  Samhällsbyggnadsförvaltningen, Akten



 

 
PROTOKOLL 

 

 Sammanträdesdatum Sida  

Bygg- och miljönämnden 2022-11-30   
   

 

Ordförandens signatur Justerandes signatur 

 

 
BMN §106  PLAN.2013.8  

Godkännande – Detaljplan för Stortorget 
Bygg- och miljönämndens beslut  
Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna upprättat granskningsutlåtande daterat 
2022-11-16. Vidare beslutar nämnden att godkänna detaljplan för Stortorget, 
Katrineholms kommun, samt överlämna förslaget till kommunfullmäktige för antagande. 
 
Reservation 
Mot beslutet till förmån för det egna yrkandet reserverar sig Bertil Carlsson (C), Niklas 
Adamsson (MP), Alexanders Forss (KD) och Britt Gustafsson (SD).  
 
Respektive skriftlig reservation från Nicklas Adamsson (MP), Alexander Forss (KD) samt 
Bertil Carlsson redovisas som bilaga A, B och C.  
 
Motivering 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att de inkomna synpunkterna under 
granskningstiden har beaktats i det nya förslaget och att planförslaget kan tas upp för 
antagande i Kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet  
Planförslaget har varit utställt för granskning under tidsperioden 16 december 2021 -  
20 januari 2022. Totalt inkom 37 yttranden varav 5 utan erinran. Samtliga yttranden, 
förvaltningens kommentarer samt vilka ändringar som gjorts i planen efter granskning, 
finns sammanfattade i granskningsutlåtandet, daterad 2022-11-16. 

Ärendets handlingar 
Tjänsteskrivelse 2022-11-16 
Tjänsteskrivelse 
Planbeskrivning Antagande Stortorget 
Granskningsutlåtande Stortorget 
Plankarta_A4_Antagande.pdf  

Bygg- och miljönämndens överläggning 
Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M), Bertil Carlsson (C), Niklas 
Adamsson (MP), Alexander Forss (KD), Lars Levin (L), Reijo Eriksson (V), Christer Johansson 
(M), avdelningschef Erik Bjelmrot och planarkitekt William Rytterström.  

Förslag och yrkande 
Niklas Adamsson (MP) och Alexander Forss (KD)  yrkar i första hand på avslag till 
förvaltningens förslag till beslut. I andra hand yrkar Niklas Adamsson (MP) att arkaden vid 
torget där huset planeras att byggas tas om hand och placeras på annan plats i 
kommunen. Alexanders Forss (KD) yrkar i andra hand på att balkongerna på södersidan 



 

 
PROTOKOLL 

 

 Sammanträdesdatum Sida  

Bygg- och miljönämnden 2022-11-30   
   

 

Ordförandens signatur Justerandes signatur 

 

av nybyggnationen inte ska få vara utskjutna från huskroppen alternativt begränsas 
genom att vara insynsskyddade upp till lämplig höjd, tex 110cm.  
Bertil Carlsson (C) och Britt Gustafsson (SD) yrkar avslag till förvaltningens förslag till 
beslut. Martin Edgélius (M) yrkar på bifall till förvaltningens förslag till beslut samt avslag 
på Niklas Adamsson (MP) och Alexanders Forss (KD) tilläggsyrkanden.  

Beslutsgång 
Efter avsltutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning 
som godkänns av nämnden. I enlighet med detta ställer ordförande Martin Edgélius (M) 
proposition på förvaltningens förslag till beslut och Bertil Carlsson (C), Niklas Adamsson 
(MP), Alexanders Forss (KD) och Britt Gustafssons (SD) avslagsyrkande och finner att 
nämnden fastställer förvaltningens förslag till beslut. Vidare ställer ordförande Martin 
Edgélius (M) proposition på Niklas Adamsson (MP) och Alexander Forss (KD) respektive 
tilläggsyrkanden och finner att nämnden avslår tilläggsyrkandet.  

 
Beslutet skickas till: 
Ny person..  
Akten 



Bilaga A - Bygg- och miljönämnden 2022-11-30 5106

KATRIIUEHOTM

Katrineholm 2022- II -30

Reservation

Ärende 5 vid Bygg- och Miljönämndens sammanträde detta datum / PLAN.20I3.8

Detaljplan för Stortorget, del av fastigheten
Sandbäcken 3: l rKatrineholms kommun
Vi anser att det är miljömässigt riktigt att ftirtäta bebyggelsen inne i Katrineholms tätort och
bygga på mark som redan är tagen i anspråk. På så sätt kan fler erbjudas bostäder utan att nya
markområden läggs under asfalt och betong.

Dock är det viktigt att ftirtätningen görs på ett sätt som inte forstör nuvarande stadsmiljö. Det
är en balansgång mellan behovet av främst nya bostäder och bevarandet av praktiska och
estetiska värden.

När det gäller att bebygga Stortorget i Katrineholm har Miljöpartiet inte varit motståndare till
detta, om det görs på ett sätt som skapar ett mervärde ftir platsen och bidra till en bättre
stadsmiljö.

Vi anser inte att de ftrslag som hittills forts fram bidrar till att göra Stortorget mer attraktivt,
snarare tvärtom. De stänger alla in torget och forändrar dess karaktär. Från att vara en öppen
plats som vänder sig mot norr, den stadsdel som till stor del var stadens ursprung, sluter sig
centrum istället och delar därmed staden i två delar.

Vi tror inte att fler bostäder per automatik bidrar till att skapa ett levande torg. Det krävs
något mer, något annat, något som ger platsen en sjäI, något som öppnar upp och bjuder in,
något som gör Stortorget till en spiinnande, attraktiv och trygg plats att varapä ft)r alla åldrar.

Stortorget ska vara en plats där man kan träffas och umgås, som bjuder in till såväl aktivitet
som avkoppling och vila. Helt enkelt ett vardagsrum där alla känner sig välkomna. Olika
ftirsök har gjorts under senare år fijr att att befolka torget, vilket är lovvärt, men mer behöver
göras for att Stortorget ska bli den levande miljö som vi uppfattar att katrineholmarna vill att
det ska vara.

Vi tror inte att den tänkta fastigheten kommer att bidra positivt till detta och motsätter oss
uppfiirandet.

tniliöportiet de grönq

V,W K



Vi yrkar därftir avslag på ftrslaget till beslut

Tilläggsyrkande:

Om vårt yrkande faller och Bygg- och Miljönämnden beslutar att bifalla iirendet vill vi att den
arkad som idag finns på platsen där det nya huset är tänkt att byggas, varsamt plockas ner och
återanvåinds på annan plats i kommunen.

Eftersom såväl fiirstahandsyrkandet som tilläggsyrkandet ftll reserverar jag mig mot besluten.

Miljöpartiet de gröna i Bygg- och Miljönämnden

Nicklas Adamsson

U,tt7 k
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Bilaga B - Bygg- och miljönämnden 2022-11-30 5106

KATRINEHtlL]-I

Katrineholm 2O22L73O

Reservation och til lägesvrkande

Kristdemokraterna i Katrineholm yrkar iförsta hand avslag på den nya detaljplanen för
Stortorget då vi anser att torget ska förbi en öppen yta för allmänheten och företag att idka
torghandel och andra aktiviteter, såsom en aktivitetspark för barn, scen mm. Vi menar att
ett så stort bostadshus som presenterats förändrar stadsbilden till det negativa i centrum
och inskränker i allt för stor omfattning på allmänhetens yta.
Vi menar att man ska invänta de planer som nu skisseras för övriga centrum där området
bakom Sparbanken samt för resecentrums placering ingår. På så vis får vi även en möjlighet
att överblicka kostnaderna för en flytt av resecentrum. Att börja med detaljer innan man har
en plan för helheten är inte rätt arbetsmetodik.
Om inte vårt avslagsyrkande vinner gehör har vi ett tilläggsyrkande till detaljplanen där vi
anser att balkonger på södersidan inte ska få vara utskjutna från huskroppen alternativt
begränsas genom att vara insynsskyddade upp till lämplig höjd, tex 110cm. Detta då
presenterade glaskuvöser kommer ge ett rörigt och privat intryck mot Stortorgets allmänna
ytor.
Eftersom varken vårt avslagsyrkande eller tilläggsyrkande vann gehör reserverar vi oss mot
beslutet.

För Kristdemokraterna i Katrineholm

Alexander Forss

Ledamot i Bygg och Miljönämnden

(//,(/



Bilaga C - Bygg- och miljönämnden 2022-11-30 5106

Bygg och Miljönämnden 2022-n-3A

Reservation

Arende:

Detaljplan fiir Storforget, del av fastigheten Sandbäcken 3:l

Ett torg ska vara aktivt, men jag och Centerpartiet anser att det rir människorna som gör ett
torg levande, inte en byggnad eller ett landmärke. Därftir är vi motståndare till att uppftira nya
hus på Stortorget. Ett torg kräver öppna ytor och en byggnad parallellt med j:imvagen sluter
Katrineholms stadskärna mot omvåirlden på ett icke önskvärt sätt.

Tillgtinglighet: I PBL BBR finns regler för tillgringlighet men i detaljplanen framgar att
parkeringskrav på 25 meter till bostad ftir personer med rörelsehinder inte kommer kunna
uppfullas. Det kan inte riiknas som tillgängligt då det endast rir korftidsparkeringar i
niirområdet.

Jag yrkade:

att ftirslaget till detaljplan skulle avslås.

Då yrkandet inte bifiills, reserverar jag mig mot beslutet

Carfsson

Ledamot av Bygg och Miljö nåimnden

Centerpartiet

s
Centerpartiet

W/<
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Granskningsutlåtande 

Detaljplan för Stortorget, del av fastigheten Sandbäcken 3:1, Katrineholms 
kommun 

Fastigheten Sandbäcken 3:1 

Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2022-11-16. 

Granskningens upplägg 

Planförslaget har varit utskickat på granskning till berörda fastighetsägare och myndigheter 
under tidsperioden 16 december 2021 - 20 januari 2022. Handlingarna fanns då även tillgängliga 
på Kontaktcenter och på kommunens hemsida. 
 
Plangranskningen annonserades i Katrineholms Kuriren den 16 december 2021. 

Inkomna yttranden 

Inkomna yttranden har sammanställts och kommenteras av Samhällsbyggnadsförvaltningen här 
nedan. Skrivelserna finns tillgängliga i sin helhet på Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Yttranden utan synpunkter 

1 Privatperson 2 2021-12-16 

2 Vattenfall AB 2021-12-20 

3 Trafikverket 2022-01-13 

4 Villaägarna Västra Sörmland 2022-01-20 

5 Västra Sörmlands Räddningstjänst 2022-01-20 

 
  



           2(30) 

Yttranden med synpunkter 

6. Privatperson 1       2021-12-16 
Jag tycker det är helt oansvarigt göra byggnadsplaner på torget, det är som att förstöra 
kulturminnesmärke och jag tycker att det skulle hållas en lokal folkomröstning om saken. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Detaljplanen reglerar inte exakta utformningen på byggnader. Detaljplanen ger ramar till 
hur en byggnad får uppföras på en viss plats samt prövar lämpligheten av platsen. 
Plankartan har justerats och istället för en bestämmelse som reglerar plåt finns det nu en 
bestämmelse som reglerar teglet, krav på passage, krav på glasad fasad, samt 
uppdaterade höjder så att byggnaden inte upplevs lika stor. Planbestämmelserna är 
utformade så att byggnaden ska förhålla sig till kulturvärdena som redan finns på 
platsen. I planbeskrivningen finns det beskrivet mer detaljerat hur dessa bestämmelser 
bidrar till att skydda kulturmiljön. 
 
Enligt PBL 11 kap 10 § så ska länsstyrelsen överpröva kommunens beslut om antagande 
om det kan antas innebära att ett riksintresse inte tillgodoses. Hela torgområdet är inte 
byggt under samma tid. Det som gör kulturmiljön intressant är möjligheten att se 
byggnader som berättar om sin tid. Bebyggelsen har skett mellan början av 1900-talet 
fram tills 1992 när pionenhuset byggdes. Nu fortsätter utvecklingen av torget och dess 
kulturmiljö med detta hus som uppförs och berättar om vår nutid. 

7. Privatperson 3       2021-12-17 
Tycker absolut inte att man ska bygga på torget då förstör man torget för all framtid gör 
om och gör rätt. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Yttrandet är noterat. 

8. Privatperson 4       2021-12-21 
Anser inte det skall byggas några hyreshus på torget alls. Stadens torg skall vara en plats 
för alla. Där skall finnas kafeteria, torghandel och plats för andra allmänna aktiviteter. En 
plats att träffas o umgås på. Borde väl finnas andra platser som är mer lämpliga för 
bostadsbyggande. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Torget kommer fortsatt vara en yta för allmänheten. Även entréplan på den nya 
byggnaden kommer vara för allmänheten då det bara får uppföras centrumverksamheter 
där. 

9. Skanova AB        2021-12-29 
Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande 
läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med 
flyttning. Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att 
möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även 
bekostar den. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Byggherren informeras om detta. 
 



           3(30) 

10. Privatperson 5       2022-01-09 
Med tanke på att Stortorget är klassat som kulturmiljö är det förvånande att kommunen 
fortsätter driva på för ett nybygge som i hög grad skulle påverka torgmiljön. Det ligger ett 
betydande värde i att torget öppnar sig mot det historiska Katrineholm med många av 
dess signaturbyggnader - järnvägsstationen, kyrkan, Kullbergska huset. Detta värde skulle 
gå förlorat med ett bygge av "Guldhuset". Stadens visuellt sammanhållna, kulturhistoriskt 
viktiga delar skulle istället stängas av från varandra. 
 
Fler tveksamheter: 
- Torget skulle bli mer skuggigt och instängt. 
- Risk för trängsel och trafikkaos p.g.a. busstrafiken. 
- Kommersiella lokaler i gatuplan? Är det verkligen framtiden? 
- Tegelstaden är redan så dominerande i stadsmiljön. Borde inte något annat företag fått 
chansen? 
 
Slutligen: Tyvärr måste man dessutom konstatera att det tänkta huset helt enkelt inte är 
tillräckligt snyggt. Med sin höjd och sin släta, blanka fasad signalerar det 
storstadskomplex, när man istället borde ha lyft fram småstadskaraktären. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Detaljplanen reglerar inte exakta utformningen på byggnader. Detaljplanen ger ramar till 
hur en byggnad får uppföras på en viss plats samt prövar lämpligheten av platsen. 
Plankartan har justerats och istället för en bestämmelse som reglerar plåt finns det nu en 
bestämmelse som reglerar teglet, krav på passage, krav på glasad fasad, samt 
uppdaterade höjder så att byggnaden inte upplevs lika stor. Planbestämmelserna är 
utformade så att byggnaden ska förhålla sig till kulturvärdena som redan finns på 
platsen. I planbeskrivningen finns det beskrivet mer detaljerat hur dessa bestämmelser 
bidrar till att skydda kulturmiljön. 
 
Enligt PBL 11 kap 10 § så ska länsstyrelsen överpröva kommunens beslut om antagande 
om det kan antas innebära att ett riksintresse inte tillgodoses. Hela torgområdet är inte 
byggt under samma tid. Det som gör kulturmiljön intressant är möjligheten att se 
byggnader som berättar om sin tid. Bebyggelsen har skett mellan början av 1900-talet 
fram tills 1992 när pionenhuset byggdes. Nu fortsätter utvecklingen av torget och dess 
kulturmiljö med detta hus som uppförs och berättar om vår nutid. 
 
I detaljplanen har det utförts skuggstudier som visar på hur skuggbilden skulle se ut på 
torget efter byggnation. Byggnaden bidrar till att tydliggöra torgets yta. Att ha 
kommersiella lokaler i gatuplan gör att ytan utanför byggnaden inte privatiseras på 
samma sätt som om det var en bostad, vilket är extra viktigt på en central plats där 
många människor rör sig. Planarbetet låg vilande mellan 2017–2021. Det har under den 
tiden funnits intresse att bebygga platsen, men inga andra aktörer förutom Tegelstaden 
kom in med något konkret förslag. 

11. Postnord        2022-01-12 
Vid nybyggnation av villor/radhus och verksamhetsområden placeras postlådan i en 
lådsamling vid infarten till området. I flerfamiljshus ska man ta emot sin post i en 
fastighetsbox på entréplan. En placering som inte är godkänd leder till att posten inte 
börjar delas ut till adressen. 
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Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Placering av postlåda är inget som regleras i detaljplan. Synpunkterna kring placering av 
postlådan förmedlas till exploatören. 

12. Privatperson 6       2022-01-10 
Notering: Kursiverad text är urklipp från detaljplanen 
Varför ska torget ramas in? Dagens situation innebär att tågtrafiken, busstrafiken och de 
kommersiella möjligheterna på och vid torget hänger ihop. Att ”rama in” torget med en 
byggnad innebär att dessa samband bryts. Till vilken nytta? 
 
Men hur ska ett nytt hyreshus på norra sidan av torget leda till ett mer ”aktivt folkliv”. Den 
enda attraktionen med huset blir väl den tilltänkta restaurangen. En snabb huvudräkning 
ger vid handen att det redan idag finns 19 matställen inom några få hundra meters 
avstånd från guldhuset. Föreställningen att fler butiker och restauranger skulle ge ökad 
livaktighet är en chimär. Katrineholm är en liten kommun. 
 
Ett aktivt folkliv åstadkoms inte med ett hyreshus. För att nå det syftet krävs att folk ges 
möjlighet att ägna sig åt aktiviteter av skilda slag. I planerarnas perspektiv tycks det aktiva 
folklivet innebära möjligheten att höja ett glas med rött vin. 
 
”Förtätning” har blivit något av tidens lösen. Och visst, markytorna ska användas effektivt. 
Men allt har sin gräns. I Katrineholm har man ägnat sig åt förtätning i många år nu, och 
nu börjar, enligt min mening, gränsen vara nådd. Kommuninnevånarna behöver också 
öppna ytor, gräs under fötterna och möjligheter att se längre än näsan räcker. Guldhuset 
löser inga problem. Däremot tillför det nya. 
 
”Inte innebära någon betydande påverkan på miljön”?! Hela centrummiljön kommer ju att 
radikalt omskapas. Den som skrev denna mening borde ha läst den innan han/hon gick 
vidare till nästa. 
 
Orsaken till att husen – främst på den södra sidan av torget – upplevs som en mosaik 
som tillsammans kan uppfattas som en harmonisk helhet är att husen är relativt korta 
och låga. Inget hus dominerar över de övriga. Men guldhuset är som att släppa in en 
elefant i en porslinsbutik. Det är oproportionerligt stort och pråligt, och kan inte med 
bästa vilja i världen ses som en del i en välfungerande helhet. 
 
Men den som åker Fabriksgatan österut, uppmanas att vrida på huvudet till vänster i höjd 
med McDonalds. Då kan man se ett nästan tomt parkeringshus på andra sidan järnvägen. 
Den som pendlar med tåg har nog nytta av huset, men den som vill handla i centrum 
kommer inte att ställa bilen i P-huset. Det måste vara möjligt att komma närmare 
butikerna, så att man slipper släpa påsar och kartonger under järnvägen och fram till P-
huset. 
 
Läser jag rätt? ”Kommunen planerar att bygga om resecentrum inom en nära framtid”. Vad är 
en nära framtid? Ombyggnaden ”har tagits med i beaktande vid utformning av det 
nytillkomna huset”. Det nytillkomna huset finns inte än, och det kanske inte kommer att 
finnas heller. Idag finns inte ens ett bygglov. Men kommunen ångar på och umgås med 
planer på att bygga om resecentrum, alldeles oavsett hur det blir med huset. Det är ju 
ren utpressning! 
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Och hur ser planerna för resecentrum ut? Jag förväntar mig att omedelbart få ta del av 
hur långt man kommit med detta, och hur de konkreta lösningarna är tänkta att fungera. 
Så det faktum att platsen ändrats flera gånger under årets (’årens’ bör det väl vara?) lopp 
utgör en garant för att nya ändringar inte utgör något hot mot den existerande 
kulturmiljön? Logiken är halsbrytande! 
 
Vilka är de, av riksintresset beskrivna, förändringsstadierna? Obegripligt! Torgets 
ytterkanter i öster, söder och väster är ju de delar som är socialt aktiverade, mestadels i 
form av affärsverksamhet. I norr kännetecknas torget av människor som passerar till och 
från buss- och tågtrafik. Och vad tänker (tänkte) sig planerarna att de spontana 
händelserna i torgets mitt skulle bestå av? Hur kan bostäder bidra till torglivet? 
 
Parkering ska ej finnas i eller runt byggnaden. Lite längre ner står det (min fetmarkering): 
Huset kommer att rymma affärslokaler, kafé/restaurang och garage på bottenplan. Vad 
är det som gäller? 
 
"Inom planområdet skapas möjligheter att uppföra ett flerbostadshus med ca 40 lägenheter. … 
För att bevara befintlig torgyta i så stor utsträckning som möjligt så begränsas den nya 
byggnaden till planområdets norra del, parallellt med (min fetmarkering) befintlig arkad." 
 
Återigen: felskrivet eller feltänkt eller både-och? Om byggnaden ska stå parallellt med 
arkaden, så blir det inte mycket kvar av torget. 
 
När Pionenhuset uppfördes ”råkade” man vända det 180 grader fel. När man i efterhand 
försökt rättfärdiga malören har det ibland sagts att man inte ville att husets balkonger 
skulle utsättas för de avgaser som alstras vid busshållplatsen och längs Fabriksgatan. Och 
nu vill man hänga ut balkonger rätt över avgasrören! 
 
Parkering på torget?! Varför det? Det känns som ett effektivt sätt att skjuta tanken på ett 
aktivitetstätt torg i sank. Och de bilar som ska tillåtas parkera på torget? Ska de flygas in? 
 
Jag är övertygad om att planerarna helt hade förbisett de problem byggnaden för med sig 
för busstrafiken, i och med att lastning och lossning till de tilltänkta affärsverksamheterna 
måste ske från Fabriksgatan. Utan att undertecknad påpekat detta, hade säkert inte 
problemet uppmärksammats. Och kommunen reagerar inte med att ifrågasätta (den 
heliga) byggnaden, utan man skyndar sig genast att säga bussarna måste flytta på sig. 
Hur var det med tanken att busstrafiken skulle prioriteras? Varför det? Jag trodde att 
utredningar skedde via planering på ett kontor, inte genom att börja flytta på bussar. 
 
"Befintlig bussangöring omvandlas förslagsvis till korttidsparkering samt lastzon för ökad 
tillgänglighet till nytillkommande bostäder och verksamheter. Att flytta busstrafiken från 
befintlig angöring skulle ge en positiv inverkan med sänkta bullernivåer från vägtrafik kopplat 
till ny bebyggelse." 
 
Nej, det påverkar väl istället befintlig bebyggelse, om nu bussarna parkerar länge österut. 
 
Varför ska man upprätta tillfälliga busshållplatser innan man vet hur man vill utforma 
resecentrum. Det känns närmast som en konspiratorisk idé från kommunens sida för att 
stoppa ifrågasättandet av guldhuset. 
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Ambitionen är att det i framtiden fortfarande ska vara möjligt att anordna aktiviteter och 
evenemang för både barn och vuxna på torget.  En god ambition. Men var finns de 
konkreta idéerna? 
 
Jag ifrågasätter att ”det ligger i kommunens intresse att staden förtätas med ny 
bostadsbebyggelse”. En diskussion borde föras kring långt man ska låta sig lockas med av 
modeordet ’förtätning’. 
 
"Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för omgestaltning av torgytan samt 
tillkomst av en ny byggnad, vilket i sin tur skulle kunna bidra till ett mer aktivt folkliv i centrala 
Katrineholm." Nej, och åter nej. Omgestaltning av torgytan: ja. Men byggnaden är ett 
sidospår, som inte löser det problem man tänkt sig att lösa. Torgytan borde också 
fortsättningsvis vara en öppen plats. Någon vägg i norr finns inget behov av. 
 
"Ombyggnation av torget och dess centrala läge i staden kan innebära att byggprocessen blir 
mer komplicerad eftersom byggnationen ska ske samtidigt som stadsmiljön runtomkring ska 
fortsätta fungera. Detta kommer ge stor påverkan på bil- och kollektivtrafik längs med 
Fabriksgatan." Se där en fullgod anledning att lägga ner projektet. 
 
Ytterligare en invändning mot att bygga hus är att man då har låst sig för många 
decennier framåt. Man bygger inte ett hus för att riva det 20 år senare. Det torde vara 
bättre att låta omdaningen ske på ett sådant sätt att man med relativt enkla medel kan 
justera det som inte utfaller till belåtenhet. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Centrumverksamhet och entréer mot torget skapar rörelse och folkliv. Det är inget krav 
på restaurang och caféverksamheter men kommunen gör bedömningen att det är en 
attraktiv plats för en restaurang på grund av det centrala och solexponerade läget. 
Byggnaden bidrar till ett ökat befolkningsunderlag i centrala Katrineholm vilket i sin tur 
gynnar centrumverksamheterna. Torget kommer fortsatt vara öppet för alla. 
 
Majoriteten av torget kommer fortfarande vara en öppen yta och byggnation kommer 
främst få ske på en yta som redan idag är bebyggd. Kommunens översiktsplan lyfter upp 
förtätning som ett hållbart sätt att bygga då det redan finns verksamheter, service och 
tjänster i närheten. 
 
Den södra sidan av torget upplevs som en mosaik med korta huskroppar. Samtidigt finns 
det två andra byggnader som ligger öster samt väster om torget som är i liknande storlek 
som det tillkommande huset. 
 
Inför varje detaljplanearbete utförs en checklista där det bedöms om kommunen 
behöver ta fram en miljökonsekvensbeskrivning. Varken länsstyrelsen eller kommunen 
bedömde att påverkan var så pass betydande att en miljökonsekvensbeskrivning skulle 
tas fram. Däremot bedömde länsstyrelsen att det fanns en risk att kulturmiljön 
påverkades. 
 
Detaljplanen reglerar inte exakta utformningen på byggnader. Detaljplanen ger ramar till 
hur en byggnad får uppföras på en viss plats samt prövar lämpligheten av platsen. 
Plankartan har justerats och istället för en bestämmelse som reglerar plåt finns det nu en 
bestämmelse som reglerar teglet, krav på passage, krav på glasad fasad, samt 
uppdaterade höjder så att byggnaden inte upplevs lika stor. Planbestämmelserna är 
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utformade så att byggnaden ska förhålla sig till kulturvärdena som redan finns på 
platsen. I planbeskrivningen finns det beskrivet mer detaljerat hur dessa bestämmelser 
bidrar till att skydda kulturmiljön. 
 
Enligt PBL 11 kap 10 § så ska länsstyrelsen överpröva kommunens beslut om antagande 
om det kan antas innebära att ett riksintresse inte tillgodoses. Hela torgområdet är inte 
byggt under samma tid. Det som gör kulturmiljön intressant är möjligheten att se 
byggnader som berättar om sin tid. Bebyggelsen har skett mellan början av 1900-talet 
fram tills 1992 när pionenhuset byggdes. Nu fortsätter utvecklingen av torget och dess 
kulturmiljö med detta hus som uppförs och berättar om vår nutid. 
 
Det finns i dagsläget gott om parkeringar centralt i Katrineholm vilket följande bild visar. 

 
 
Planbeskrivningen är tydlig med att inget garage kommer att finnas i byggnadens 
bottenplan. Byggnaden ska stå på samma plats som arkaden står idag. Detaljplanen 
tillåter att balkonger hänger ut över Fabriksgatan. Korttidsparkering tillåts för personer 
med särskilt tillstånd. Torget nås via Köpmangatan. Detaljplanen kan inte reglera 
aktiviteter och evenemang. Detaljplanen inskränker inte på möjligheter att anordna 
aktivitet och evenemang. 
 
En stad är ständigt i förändring. Samhällsplaneringen och byggnationen påverkar hur den 
framtida staden planeras och ser ut. Den här detaljplanen måste ta hänsyn till det som 
byggdes förr och det som byggs i framtiden kommer behöva ta hänsyn till det som byggs 
idag. Resecentrums utformning samt lokalisering utreds inom projektet ”Triangeln” 
parallellt med planarbetet. Det är många år kvar tills triangelprojektet är klart. I 
planbeskrivningen beskrivs det var bussarna som idag står vid arkaden kan stå istället. 

13. Kommunala pensionärsrådet     2022-01-12 
Vi förutsätter att tillgängligheten till det tänkta huset följer Boverkets riktlinjer så att det 
går att använda rullator, rullstol och även permobil för de boende. Det bör även finnas 
plats för förvaring av dessa på lämpligt sätt. 
 
Rummen i lägenheterna bör vara tillräckligt stora så att det går att få in en personlyft för 
att underlätta hemsjukvård som vi vet blir allt vanligare framöver. I det sammanhanget 
kan det också krävas ett inte oväsentligt förrådsutrymme för sjukvårdsutrustning av olika 
slag och även plats för förbrukade sådana. 
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Badrummet bör vara tillräckligt stort för att plats för dusch som kan innehålla en bra 
duschstol. Tvättmaskin och tumlare ska stå sida vid sida på varsin pall för att vara 
bekväma att hantera. Om dessa skall vara i lägenhetens badrum. Köket bör ha en spishäll 
samt ugn och mikro placerade i lämplig arbetshöjd bredvid. Inga trösklar naturligtvis, 
skjutdörrar och elkontakter i sitthöjd. 
 
När det gäller p-platser så är förslaget att inte tillhandahålla några sådana. Att hänvisa till 
offentliga parkeringar ett antal hundra meter bort är inget alternativ för personer som 
har problem med rörelseförmågan. Det poängteras att de kollektiva kommunikationerna 
är goda, och det är de, men de går bara till vissa punkter och utmed vissa stråk. Dagens 
och morgondagens människor vill ha fler möjligheter att kunna förflytta sig, så tillgång till 
bil kommer även fortsättningsvis att vara högt prioriterat. 
 
Två cykelparkeringar/lägenhet i skyddat utrymme låter bra men om alla 
lägenhetsinnehavare utnyttjar sina platser blir det svårt att få in ev. barncyklar. Ett sånt 
här hus med ett fyrtiotal lägenheter kräver över tid mycket service. Både teknisk service 
och service till de boende. Då måste det finnas plats för servicebilar, var ska de parkeras 
om det krävs hela dagsverken? 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Planlösning och hur lägenheterna utformas internt är inget som kommunen reglerar i 
detaljplanen. Många av synpunkterna i yttrandet är sådant som redan regleras i BBR. 
Kommunen ställer krav på att cykelparkeringar av hög kvalitet ska anordnas. Parkering 
för rörelsehindrade kommer att upplåtas inom 25 meter från byggnaden. 
Planbeskrivningen uppdateras. 

14. Centerpartiet        2022-01-13 
Stortorget har genom åren varit en viktig knutpunkt för Katrineholm. Här har legat 
busstation och parkeringar. Numera ansluter torget till Katrineholms Resecentrum. Enligt 
handlingen finns det planer på att bygga om resecentrum ”inom överskådlig framtid”, 
vilket i synnerligen hög grad måste påverka detaljplanens utformning. Utrymmet mellan 
torget och järnvägen är trots allt begränsat och enligt vad som står i planen avgår 18 olika 
busslinjer från Resecentrum. Med en utvecklad kollektivtrafik kommer avgångarna att 
öka. 
 
I den tidigare samrådshandlingen ställdes krav om en halv parkeringsplats per lägenhet. 
Detta krav har nu nollats. Vi ifrågasätter rimligheten i detta och vilka konsekvenser det får 
för kommande planer och bostadsbyggande. Är det verkligen möjligt att i så fall ställa 
krav på parkeringsplatser vid andra etableringar? 
 
Vidare anser vi att tillgängligheten för rörelsehindrade måste beaktas. 25 meters 
gångavstånd är inte acceptabelt. Det är helt orimligt att det i detaljplanen slås fast (sid 32) 
att ”Det nya bostadshuset begränsar möjligheterna för personer med en 
rörelsenedsättning att bosätta sig.” (Se PBL och BBR!) Katrineholm år 2022 kan inte ha 
detaljplaner som utestänger invånare på förhand. Det är diskriminering och ett klart 
avsteg från målet om ett samhälle tillgängligt för alla. 
 
I planen hänvisas till en trafikmätning från 2013. Det är en ganska lång tid och mycket har 
hänt i trafikflödena. Mätningen bör därför göras om för att visa hur trafiken längs 
Fabriksgatan påverkar en byggnation. 
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Centerpartiet ifrågasätter starkt om riksintresset för kulturmiljövården kan behållas om 
den del av riksintresset som hör till Katrineholms anknytning till järnvägen skärs av, av en 
byggnad. Den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen har ju sitt historiska sammanhang 
tack vare järnvägen. 
 
Centerpartiet noterar också denna gång det ovanliga i att Katrineholms kommun ställer 
sig beredd att påta sig kostnaden för att vid behov lägga om vatten- och 
avloppsledningar. Detta gäller även de telekablar som går under Stortorget och som 
anses omöjliga att flytta utan att de går sönder. Det framgår inte vad detta kostar, mer än 
att det är kostsamt. 
 
Centerpartiet fortsätter att ifrågasätta om de aktiviteter som genomförs på torget i dag 
ska kunna genomföras framgent på en mindre yta och kommer de boende med 
balkonger mot torgsidan att acceptera bullret från dessa aktiviteter? 
 
Det är människorna som gör ett torg levande, inte husen. Stortorget behöver liv och 
rörelse, inte skrytbyggen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
En stad är ständigt i förändring. Samhällsplaneringen och byggnationen påverkar hur den 
framtida staden planeras och ser ut. Den här detaljplanen måste ta hänsyn till det som 
byggdes förr och det som byggs i framtiden kommer behöva ta hänsyn till det som byggs 
idag. Resecentrums utformning samt lokalisering utreds inom projektet ”Triangeln” 
parallellt med planarbetet. Det är många år kvar tills triangelprojektet är klart. I 
planbeskrivningen beskrivs det var bussarna som idag står vid arkaden kan stå istället. 
 
Parkeringsnormen är en siffra som ska vara föränderlig då alla olika projekt skiljer sig åt. 
En så pass central byggnad som den här bör uppmuntra andra färdsätt än bil. 
Kommunen har i planbeskrivningen ställt krav på att minst 2 cykelparkeringar per 
lägenhet uppförs. Cykelparkeringarna ska vara väderskyddade, uppvärmda och säkra. 
Det kan uppmuntra folk till att välja cykel istället för bil. Det finns även gott om platser för 
långtidsparkering i parkeringshuset Loket som ligger i nära anslutning till planområdet. 
En trafikmätning har även tagits fram 2015 som visar att trafiken minskat sen mätningen 
2013. Det gjordes även en mätning 2012 som visar på trenden att trafiken inte ökar 
omkring platsen. Därför kan det antas att trafikmängden 2013 inte skiljer sig nämnvärt 
från 2022.  
 
Kravet för tillgänglighetsanpassning för rörelsehindrade är bland annat parkering 25 
meter från bostaden. Parkering för rörelsehindrade kommer att upplåtas inom 25 meter 
från byggnaden. Planbeskrivningen uppdateras. 
 
Detaljplanen reglerar inte exakta utformningen på byggnader. Detaljplanen ger ramar till 
hur en byggnad får uppföras på en viss plats samt prövar lämpligheten av platsen. 
Plankartan har justerats och istället för en bestämmelse som reglerar plåt finns det nu en 
bestämmelse som reglerar teglet, krav på passage, krav på glasad fasad, samt 
uppdaterade höjder så att byggnaden inte upplevs lika stor. Planbestämmelserna är 
utformade så att byggnaden ska förhålla sig till kulturvärdena som redan finns på 
platsen. I planbeskrivningen finns det beskrivet mer detaljerat hur dessa bestämmelser 
bidrar till att skydda kulturmiljön. 
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Enligt PBL 11 kap 10 § så ska länsstyrelsen överpröva kommunens beslut om antagande 
om det kan antas innebära att ett riksintresse inte tillgodoses. Hela torgområdet är inte 
byggt under samma tid. Det som gör kulturmiljön intressant är möjligheten att se 
byggnader som berättar om sin tid. Bebyggelsen har skett mellan början av 1900-talet 
fram tills 1992 när pionenhuset byggdes. Nu fortsätter utvecklingen av torget och dess 
kulturmiljö med detta hus som uppförs och berättar om vår nutid. 
 
Kommunen ställer sig inte redo att påta sig kostnaden för omläggning av telekablar. Det 
bekostas av exploatören om det skulle krävas. 
 
Torget kommer fortsatt kunna användas som ett torg med aktiviteter och dylikt. En 
bullerutredning har tagits fram som visar på att detaljplanen klarar alla bullerkrav. Redan 
idag finns det bostäder i direkt anslutning till torget. När man bosätter sig centralt bör 
man vara medveten om vad det kan medföra. En byggnad på torget bidrar till ett mer 
aktivt torg genom att skapa målpunkter i både form av bostäder samt verksamheter. 

15. Privatperson 7       2022-01-16 
Ett torg ska vara aktivt, men jag anser att det är människorna som gör ett torg levande, 
inte en byggnad eller ett landmärke. Därför är jag motståndare till att uppföra nya hus på 
Stortorget. 
 
Ett torg kräver öppna ytor och en byggnad parallellt med järnvägen sluter Katrineholms 
stadskärna mot omvärlden på ett icke önskvärt sätt. 
 
Enligt handlingen finns det planer på att bygga om resecentrum ”inom överskådlig 
framtid”, vilket i synnerligen hög grad måste påverka detaljplanens utformning. Det är 
viktigt att buss- och tågtrafiken har ett sammanhållet resecentrum och utformningen bör 
prioriteras. 
 
I den tidigare samrådshandlingen ställdes krav om en halv parkeringsplats per lägenhet. 
Detta krav har nu nollats. Jag ifrågasätter rimligheten i detta och vilka konsekvenser det 
får för kommande planer och bostadsbyggande. Bilen är fortfarande ett viktigt 
kommunikationsmedel och det är inte rimligt att räkna med att samtliga av de boende 
saknar bil eller är beredda att regelbundet leta parkeringsplatser. Det innebär också att 
det är andra som ska bekosta parkeringsytor åt de boende i denna fastighet. 
 
Det kan inte vara acceptabelt att det i detaljplanen slås fast (sid 32) att ”Det nya 
bostadshuset begränsar möjligheterna för personer med en rörelsenedsättning att 
bosätta sig.” Blir det en ny standard för Katrineholm år 2022 att ha detaljplaner som 
utestänger invånare på förhand. Det är diskriminering och ett klart avsteg från målet om 
ett samhälle tillgängligt för alla. 
 
Jag ifrågasätter starkt om riksintresset för kulturmiljövården kan behållas om den del av 
riksintresset som hör till Katrineholms anknytning till järnvägen skärs av, av en byggnad. 
Den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen har ju sitt historiska sammanhang tack vare 
järnvägen. 
 
Det kan inte vara rimligt att Katrineholms kommun ställer sig beredd att påta sig 
kostnaden för att vid behov lägga om vatten- och avloppsledningar. Detta gäller även de 
telekablar som går under Stortorget och som anses omöjliga att flytta utan att de går 
sönder. Det framgår inte vad detta kostar, mer än att det är kostsamt. 
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Jag ifrågasätter om de aktiviteter som genomförs på torget i dag ska kunna genomföras 
framgent på en mindre yta och kommer de boende med balkonger mot torgsidan att 
acceptera bullret från dessa aktiviteter? 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
En byggnad på torget bidrar till ett mer aktivt torg genom att skapa målpunkter i både 
form av bostäder samt verksamheter. En stad är ständigt i förändring. 
Samhällsplaneringen och byggnationen påverkar hur den framtida staden planeras och 
ser ut. Den här detaljplanen måste ta hänsyn till det som byggdes förr och det som byggs 
i framtiden kommer behöva ta hänsyn till det som byggs idag. Resecentrums utformning 
samt lokalisering utreds inom projektet ”Triangeln” parallellt med planarbetet. Det är 
många år kvar tills triangelprojektet är klart. I planbeskrivningen beskrivs det var 
bussarna som idag står vid arkaden kan stå istället. 
 
Parkeringsnormen är satt på 0 på grund av detaljplanens centrala läge. Kommunen har i 
planbeskrivningen ställt krav på att minst 2 cykelparkeringar per lägenhet uppförs. 
Cykelparkeringarna ska vara väderskyddade, uppvärmda och säkra. Det kan uppmuntra 
folk till att välja cykel istället för bil. I närområdet finns det inte gratisparkeringar med 
obegränsad tid. Det finns avgiftsbelagd parkering i parkeringshuset Loket där man kan 
stå obegränsad tid. 

 

 
Parkering för rörelsehindrade kommer att upplåtas inom 25 meter från byggnaden. 
Planbeskrivningen uppdateras. 
 
Detaljplanen reglerar inte exakta utformningen på byggnader. Detaljplanen ger ramar till 
hur en byggnad får uppföras på en viss plats samt prövar lämpligheten av platsen. 
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Plankartan har justerats och istället för en bestämmelse som reglerar plåt finns det nu en 
bestämmelse som reglerar teglet, krav på passage, krav på glasad fasad, samt 
uppdaterade höjder så att byggnaden inte upplevs lika stor. Planbestämmelserna är 
utformade så att byggnaden ska förhålla sig till kulturvärdena som redan finns på 
platsen. I planbeskrivningen finns det beskrivet mer detaljerat hur dessa bestämmelser 
bidrar till att skydda kulturmiljön. 
 
Enligt PBL 11 kap 10 § så ska länsstyrelsen överpröva kommunens beslut om antagande 
om det kan antas innebära att ett riksintresse inte tillgodoses. Hela torgområdet är inte 
byggt under samma tid. Det som gör kulturmiljön intressant är möjligheten att se 
byggnader som berättar om sin tid. Bebyggelsen har skett mellan början av 1900-talet 
fram tills 1992 när pionenhuset byggdes. Nu fortsätter utvecklingen av torget och dess 
kulturmiljö med detta hus som uppförs och berättar om vår nutid. 
 
Kommunen ställer sig inte redo att påta sig kostnaden för omläggning av telekablar. Det 
bekostas av exploatören om det skulle krävas. 

16. Privatperson 8       2022-01-17 
Min åsikt är att ni bör revidera era planer beträffande ”Guldhuset” och tänk om och 
skrota era planer på att bygga det! Det tar bort den öppna torgytan och inkräktar på 
allmänhetens plats. Inte nog med det så det så står det tydligt i detaljplanen att "det nya 
bostadshuset begränsar möjligheterna för personer med en rörelsenedsättning att 
bosätta sig". Vi kan inte bygga hus där rörelsehindrade inte kan bo! 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
I bottenplan får det endast uppföras centrumverksamheter som kommer vara till för 
allmänheten. En majoritet av den öppna torgytan kommer att vara kvar. Parkering för 
rörelsehindrade kommer att upplåtas inom 25 meter av byggnaden. Planbeskrivningen 
uppdateras. Detta innebär att folk med rörelsenedsättning kan bosätta sig i huset. 

17. Privatperson 9       2022-01-18 
Guldhusets arkitektur och byggnadsstil, som den har beskrivits, passar väldigt dåligt in i 
den miljö och stadsbild som idag råder kring Torget. 
 
Torget skulle med en så hög byggnad inskränka Torgets nuvarande öppenhet och känsla 
av luft och rymd, byggnaden skulle likt en barrikad skymma sikten norrut mot 
järnvägsstationen och den norra stadsdelen bakom, vilket skulle ge Torget en känsla av 
instängdhet och trängsel. 
 
Torgets öppna yta behöver bevaras i storlek som idag för allehanda event och umgänge 
som marknader, restaurangtält, skridskobana under vintertid samt flexibel användning 
på annat sätt, inte minst ”stadens vardagsrum” i olika bemärkelser. 
 
Det som finns kvar av Katrineholms särprägel och karakteristikum bör bevaras utan att 
det ska uppfattas som bakåtsträvande och stagnation. 
 
Om uppförande av Guldhuset innebär att resecentrum behöver flyttas kan ju den 
ekonomiska kalkylen ifrågasättas redan innan den skisserats. 
 
Om parkeringsmöjligheter och tillgängligheten för funktionshindrade försämras i och 
med Guldhusets uppförande är det ännu ett tydligt argument emot. 
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Slutligen, som påpekats i flera insändare i lokalpressen, skulle en malplacerad byggnad av 
Guldhusets slag väcka åtlöje åt Katrineholm och katrineholmarna. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Detaljplanen reglerar inte exakta utformningen på byggnader. Detaljplanen ger ramar till 
hur en byggnad får uppföras på en viss plats samt prövar lämpligheten av platsen. 
Plankartan har justerats och istället för en bestämmelse som reglerar plåt finns det nu en 
bestämmelse som reglerar teglet, krav på passage, krav på glasad fasad, samt 
uppdaterade höjder så att byggnaden inte upplevs lika stor. Planbestämmelserna är 
utformade så att byggnaden ska förhålla sig till kulturvärdena som redan finns på 
platsen. I planbeskrivningen finns det beskrivet mer detaljerat hur dessa bestämmelser 
bidrar till att skydda kulturmiljön. 
 
Enligt PBL 11 kap 10 § så ska länsstyrelsen överpröva kommunens beslut om antagande 
om det kan antas innebära att ett riksintresse inte tillgodoses. Hela torgområdet är inte 
byggt under samma tid. Det som gör kulturmiljön intressant är möjligheten att se 
byggnader som berättar om sin tid. Bebyggelsen har skett mellan början av 1900-talet 
fram tills 1992 när pionenhuset byggdes. Nu fortsätter utvecklingen av torget och dess 
kulturmiljö med detta hus som uppförs och berättar om vår nutid. 
 
Det kommer i framtiden fortfarande gå att ha event på torget. Parkering för 
rörelsehindrade kommer att upplåtas inom 25 meter från byggnaden. Detta innebär att 
folk med rörelsenedsättning kan bosätta sig i huset. Planbeskrivningen uppdateras. 

18. Cityfastigheter       2022-01-18 
Husets djup ska inte överstiga Swecos förslag eller förslag i ursprungligt förslag ”Klädd till 
fest”. 
 
- Nuvarande byggnad ser inte ut att ha samma djup som tidigare. 
 
- Bilden på sida 1 så ser vi att gaveln skiljer sig kraftigt mot sida 17 vilket verkar bero på 
att byggnaden har blivit djupare? 
 
- I skuggstudie på sidan 31 är ett tredje hus använt (klädd till fest). Om ny byggnad inte 
har samma volym som tidigare så finns därmed ingen korrekt skuggstudie och det bör 
därmed göras en korrekt studie. 
 
- På sid 24 är nytt hus inritat ovanifrån, denna bild bekymrar oss mycket. 
Huset fyller på denna bild nästan halva torget och går i princip hela vägen fram till 
fontänen. Man kan se att huset här har blivit djupare vilket också framgår på sid 17 
(White arkitekter). 
 
Då det i Granskningshandlingen framgår åtminstone tre olika byggnader (sid 1, sid 17, sid 
31 och möjligtvis också en fjärde byggnad på sidan 24) i handlingen så är det omöjligt för 
oss att ta ställning till hur mycket huset kommer att fylla på torget. Antingen bör 
granskningshandlingen göras om (med ny tid att svara) alternativt så bör ursprungligt 
byggnadsdjup i Swecos förslag samt byggnadsdjup i ”Klädd till fest” respekteras. 
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Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
En detaljplan reglerar inte exakta utformningen på byggnader. Utan den ger ramar till hur 
en byggnad får uppföras på en viss plats samt prövar lämpligheten av platsen. 
Byggnaden på bilderna i planbeskrivningen på sidan 1, 17 och 24 är samma byggnad. 
Anledningen till att byggnaden ser ut att gå längre på sidan 24 är för att det är en 
översiktsbild där även taköverhänget på byggnaden är med. 
 
Den föreslagna byggnaden har förändrats men djupet samt höjden är densamma som i 
samrådet. Planområdet har flyttats ungefär 1,5 meter söder i granskningshandlingarna. 
En ny skuggstudie är med i de nya handlingarna. Skillnaden på skuggor mot förslaget 
"Klädd till fest" är mycket liten. I antagandehandlingarna används samma djup på 
byggnaden som i "Klädd till fest". 

19. Privatperson 10       2022-01-19 
Den huvudsakliga invändningen mot detaljplanen för Stortorget är det planerade 
flervåningshuset på torgets norra sida. Detta kommer till stor del att skymma utsikten 
mot stationen och bebyggelsen på Norr. Redan då kvarteret Pionen revs och 
nybebyggdes på 90-talet, skymdes utsikten/perspektivet från Drottninggatan mot kyrkan 
på Norr. Nu riskerar samma fadäs att upprepas i större skala på Stortorget. Det vore 
olyckligt att isolera Stortorget från dess historiska sammanhang med stationen, utsikten 
mot kyrkan (som vänder urtavlan mot centrum och torget för att synas därifrån!) och 
bebyggelsen på Norr, som tillsammans utgör en historisk miljö som bär på en berättelse 
om stadens uppkomst och framväxt. Förstör inte denna historiska utsikt och insikt med 
ett för platsen skymmande och skrymmande hus! "Guldhuset" skulle dessutom inskränka 
på torgets yta och möjligheterna att bedriva torghandel och nyttja torget för olika slags 
evenemang och kulturella aktiviteter. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Detaljplanen kommer kräva en passage under huset så att kopplingen till resecentrum 
och norr behålls. Tillräcklig yta för event och dylikt kommer fortsatt finnas på torget. En 
stor kulturhistorisk kvalité som nämns i yttrandet är just berättelsen om stadens 
uppkomst. Byggnaderna omkring stortorget har uppförts från sent 1800-tal till 1990. 
Därför ska detta hus även ses som en ytterligare utveckling av torget och dess miljö. 

20. Privatperson 11       2022-01-19 
Jag ställer mig frågande till behovet av nya butiks- och restauranglokaler i centrum då 
flera av de befintliga lokalerna står tomma idag. Istället kan resurser gå till att främja 
etablering av nya verksamheter i dessa samt underlätta för redan befintliga 
verksamheter att fortleva. 
 
Dessutom kommer ett hus enligt förslaget dela staden i två delar och skärma av de två 
sidorna om järnvägen från varandra. Katrineholm, en stad som kom till tack vare 
järnvägen. Karaktäristiska byggnader för Katrineholm såsom vattentornet, kyrkan, 
stationshuset, godsmagasinet och Kullbergska huset kommer helt eller delvis skymmas 
av det nya bygget. 
 
Vidare anser jag att det föreslagna husets arkitektur inte passar in bland befintlig 
bebyggelse med ”romerska” inslag som känns lösryckta i sammanhanget, och det känns 
överdimensionerat på den yta där det ska byggas (både i yta och höjd). Risken är att det 
istället får torget att kännas trångt och mörkt, och därmed leder till att platsen används 
ännu mindre än idag. En idé är att istället för byggnad av huset satsa resurser på ett 
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öppet mer parkliknande torg. Många av stadens öppna ytor har bebyggts under senare 
år. Låt därför en av de få öppna ytor som återstår finnas kvar. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Genom att uppföra ett hus på torget så kommer även antalet invånare som bor i centrala 
Katrineholm öka. Detta bidrar till ett större behov av både butiks- och restauranglokaler. 
Det är även så att handel till viss del föder mer handel. Detaljplanen kommer kräva en 
passage under huset så att kopplingen till resecentrum och norr behålls. Efter 
granskningen har förslaget samt detaljplanen förändrats för att passa bättre in på torget. 
Stortorget kommer fortsatt vara en öppen yta som med ett hus blir ännu mer levande. 

21. Privatperson 12       2022-01-19 
Den under hösten 2012 genomförda omfattande dialogen med kommunens invånare i 
samarbete med Katrineholms-Kuriren innehåller alltså definitivt ingen önskan om något 
nytt stort hus på Stortorget! Så långt vad katrineholmarna vill och ville 2012! 
 
Men…. detta, vad kommuninvånarna tyckte, uppfyllde tydligen inte dåvarande och kanske 
även nuvarande tjänstemän inom stadsplaneringen och den politiska majoritetens 
önskemål. Från någon / något håll hade den absurda iden om att bygga ett stort 
bostadshus på Stortorget kommit. 
 
Konstaterandet av ovan fick offentlighetens ljus genom bl.a. publikationen Nyheter från 
samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 9 – nov. 2013 där 
presenterar förvaltningen 13 månader senare något helt nytt!! En ny skiss från samma 
konsultföretag där Arkaden ersatts av en volymmarkering som symboliserar/markerar ett 
stort hus. Bil. 2. – Och nu säger man plötsligt: ”Det finns också en ide’-skiss på ett nytt hus 
på torget, mot järnvägsstationen. Undertexten till bilden med skiss på husvolymen: ”Så 
här vill katrineholmarna ha sitt torg” (För övrigt samma bild, men med annan undertext 
som används på sid 15 i granskningshandlingen till ärendet.) 
Och så var hela den demokratiska processen och resultatet av medborgardialogen 
överspelad! Eller med andra ord: Nu kör vi (aktuell förvaltning och den politiska 
majoriteten) vårt race och struntar i vad medborgardialogen uttryckt som önskan! 
 
Undertecknad anser att den omfattande dialogen som genomfördes för snart tio år 
sedan med kommuninvånarna och som mynnade i skissförslag som samlade 
medborgarnas önskan (inte tjänstemän och politisk majoritets), om hur Stortorget skall 
utformas skall följas i största möjliga mån och att det definitivt inte finns någon uttalad 
önskan om något stort bostadshus på torget. Detaljplanen för Stortorget önskar jag 
därför bli omarbetad i linje med vad kommunmedborgarna framfört i nämnda 
medborgardialog. 
 
Tilläggas kan att Katrineholms-Kurirens insändarspalt med all tydlighet under 
utställningsperioden och även tidigare understryker den omfattande dialogens resultat. 
D.v.s. det finns bättre alternativ till föreliggande planförslag och att det stora flertalet är 
negativt inställda till att Stortorget blir bebyggt med ett stort hus, det i folkmun kallade 
Guldhuset kan kanske platsa på annat ställe i staden/kommunen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Katrineholm har cirka 35 000 invånare. Kommuninvånarna är inte en grupp där alla 
tycker likadant. Ett hus på torget är en idé som kommit fram i samverkan med 
medborgarna, politiker samt tjänstemän. Under detaljplaneprocessen har invånarna haft 
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två möjligheter att yttra sig. Efter granskningen har förslaget samt detaljplanen 
förändrats för att passa bättre in på torget. 

22. Privatperson 13       2022-01-19 
Vi tycker att guldhuset verkar vara ett stort skrytbygge som absolut inte passar i 
stadsbilden på torget. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Efter granskningen har förslaget samt detaljplanen förändrats för att bättre passa in i 
torgmiljön. 

23. Tekniska Verken AB       2022-01-19 
Tekniska Verken Katrineholm Nät AB har elkablar som ligger i trottoaren längs 
Fabriksgatan. Tekniska verken måste kunna komma åt kablar under hela byggtiden 
(ingen byggställning på kablar). Kablar får inte vara blottlagda eller hänga i schakt. Om 
ledningar eller skåp behöver flyttas i samband med exploateringen bekostas detta av 
kommunen. 
 
Utsikt Bredband AB har kanalisation som ligger i trottoaren längs Fabriksgatan i samma 
sträckning som elkablarna. Utsikt Bredband måste kunna komma åt kablar under hela 
byggtiden (ingen byggställning på kablar i schakt). Om ledningar behöver flyttas i 
samband med exploateringen bekostas detta av kommunen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Planbeskrivningen uppdateras och byggherren informeras om detta. 

24. Sörmland Vatten och Avfall AB     2022-01-21 
VA-ledningar behöver flyttas, flytt av VA-ledningar bekostas av Katrineholms kommun 
alternativt exploatör. Förtydliga vem som skall ta ansvar för dessa kostnader. Samråd 
gällande flytt av VA-ledningar ska ske i ett tidigt skede med VA-huvudmannen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Planbeskrivningen uppdateras för att tydliggöra detta. 

25. Service- och tekniknämnden      2022-01-17 
Om uppdrag som idag utförs inom service- och tekniknämndens ansvarsområde 
avseende drift, underhåll och skötsel, påverkas i och med genomförandet av en ny 
detaljplan, behöver motsvarande resurser hanteras i en ordinarie kommande 
budgetprocess. Förvaltningen är gärna delaktiga i det fortsatta planeringsarbetet för att 
drifts- och skötselperspektiv ska komma med så tidigt som möjligt i planeringsprocessen. 
I den fortsatta planeringen är det viktigt att beakta fortsatta möjligheter till ett levande 
centrum med torghandel, arrangemang och aktiviteter. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Huset på torget bidrar till ett levande torg där det fortsatt kommer att finnas möjligheter 
till torghandel, arrangemang och aktiviteter. 

26. Kristdemokraterna i Katrineholm     2022-01-20 
Kristdemokraterna i Katrineholm anser att Stortorget ska förbli en öppen yta för 
torghandel och andra aktiviteter, såsom en aktivitetspark för barn, scen mm. Ett centrum 
behöver öppna ytor där stadens invånare kan vara och umgås utan att trängsel ska 
uppstå. 
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När kommunen utlyste arkitekttävlingen att gestalta ett hus på torget 2014 fanns det inga 
planer på att bygga hus på parkeringsplatsen i kvarteret Pionen. Nu är även denna öppna 
yta bebyggd och vi anser att förtätningen kring Stortorget är klar. 
 
Förslaget om Guldhuset som idag ligger på bordet inskränker allt för mycket på 
allmänhetens yta. Husets bredd och höjd skapar ett instängt och tillslutet torg, något som 
inte är till fördel för kommunens invånare. Huset är tänkt som ett landmärke, även detta 
anser vi är feltänkt. Nya hus i centrum ska inte ta över intrycken från annan bebyggelse, 
nya hus ska anpassas till omgivningen, smälta in och skapa en bättre helhet. 
 
Vi kan heller inte se att det gynnar allmänheten med fler affärslokaler i centrum när det 
redan idag finns så många lokaler tomma. Risken finns att all handel kommer ske runt 
torget, på bekostnad av en levande stadskärna i övrigt. Att vid nybyggnation göra avsteg 
från tillgänglighetskrav, nära boendeparkering för rörelsehindrade enligt BBR tycker vi 
inte är acceptabelt, det är en fråga som måste lösas. 
 
Nybyggnation på Stortorget kommer innebära att resecentrum måste byggas om, och i 
värsta fall flyttas helt. Kristdemokraterna anser att kommunen måste ha kontroll på 
kommande investeringar och dämpa investeringstakten, mer pengar ska läggas på 
kommunens grundläggande uppdrag, skola, vård och omsorg. Vi menar därför att 
planering och investeringskalkyl av ett nytt resecentrum måste ske innan byggnation på 
Stortorget. 
 
Med tanke på alla reaktioner som förslaget om nybyggnation på torget skapat och att det 
nu är länge sedan kommunens invånare fick ge sin syn på hur Stortorget ska utformas, 
tycker vi Kristdemokrater att planerna på Guldhuset ska avbrytas. Vi vill att kommunen i 
stället på nytt ska hämta in förslag på hur torget ska användas och utformas från dess 
ägare, Katrineholms kommuns invånare. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Majoriteten av torget kommer fortsatt vara en öppen yta där det finns möjlighet till 
evenemang och torghandel. Efter granskningen har förslaget förändrats för att bättre 
passa in i torgmiljön. Detaljplanen reglerar inte exakta utformningen på byggnader. 
Detaljplanen ger ramar till hur en byggnad får uppföras på en viss plats samt prövar 
lämpligheten av platsen. Plankartan har justerats och istället för en bestämmelse som 
reglerar plåt finns det nu en bestämmelse som reglerar teglet, krav på passage, krav på 
glasad fasad, samt uppdaterade höjder så att byggnaden inte upplevs lika stor. 
Planbestämmelserna är utformade så att byggnaden ska förhålla sig till kulturvärdena 
som redan finns på platsen. I planbeskrivningen finns det beskrivet mer detaljerat hur 
dessa bestämmelser bidrar till att skydda kulturmiljön. 
 
Enligt PBL 11 kap 10 § så ska länsstyrelsen överpröva kommunens beslut om antagande 
om det kan antas innebära att ett riksintresse inte tillgodoses. Hela torgområdet är inte 
byggt under samma tid. Det som gör kulturmiljön intressant är möjligheten att se 
byggnader som berättar om sin tid. Bebyggelsen har skett mellan början av 1900-talet 
fram tills 1992 när pionenhuset byggdes. Nu fortsätter utvecklingen av torget och dess 
kulturmiljö med detta hus som uppförs och berättar om vår nutid. 
 
Genom att uppföra ett hus på torget så kommer även antalet invånare som bor i centrala 
Katrineholm öka. Detta bidrar till ett större behov av både butik- och restauranglokaler. 
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Det är även så att handel till viss del föder mer handel. Tillgänglighetskraven kommer att 
uppfyllas. Parkering för rörelsehindrade kommer att upplåtas inom 25 meter från 
byggnaden. Planbeskrivningen uppdateras. 
 
En stad är ständigt i förändring. Samhällsplaneringen och byggnationen påverkar hur den 
framtida staden planeras och ser ut. Den här detaljplanen måste ta hänsyn till det som 
byggdes förr och det som byggs i framtiden kommer behöva ta hänsyn till det som byggs 
idag. Resecentrums utformning samt lokalisering utreds inom projektet ”Triangeln” 
parallellt med planarbetet. Det är många år kvar tills triangelprojektet är klart. I 
planbeskrivningen beskrivs det var bussarna som idag står vid arkaden kan stå istället. 

27. Lantmäteriet        2022-01-20 
Det finns gränser mot planområdesgränsen som är inlagda i den digitala registerkartan 
med mycket god lägesosäkerhet (0,025 meter), men denna lägesosäkerhet kan vara 
missvisande. Vid övergången till referenssystemet SWEREF 99 transformerades nämligen 
tusentals gränspunkter över hela landet som registrerades rakt av, utan kontroll, med 
lägesosäkerheten 0,025 meter. Det har i efterhand visat sig att många av dessa punkter 
till exempel i områden med lokala stomnät kan ha god ”intern” lägesosäkerhet, men inte 
ligga rätt i förhållande till SWEREF 99. Lantmäteriet uppmanar därför kommunen att vara 
extra uppmärksam vid planläggning av områden där det förekommer gränser med just 
lägesosäkerheten 0,025 meter, och vid behov kontrollmäta sådana gränser. 
 
Lantmäteriet vill påminna om att detaljplanen inte påverkas om gränsen visar sig ha ett 
annat läge. Risken med att planlägga utan att ha koll på gränsens rätta läge är att 
antingen en del av den allmänna platsen ligger inne på grannfastigheten eller att det blir 
en remsa mellan den planlagda marken och fram till fastighetsgränsen. I denna typ av fall 
när gränsens läge är osäkert är det lämpligt att så snart som möjligt utreda gränsen och 
göra en gränsutvisning där man letar upp befintliga gränsmarkeringar och mäter in dem. 
Visar sig gränsen vara juridiskt oklar krävs det en fastighetsbestämning för att bestämma 
dess läge. När gränsens läge är klarlagd kan därefter ev. anpassning av planen till 
fastighetsgränsens rätta läge göras. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Kommunen är medvetna om detta. Den nya byggnaden står i relation till redan byggda 
delar av torget. 

28. Privatperson 14       2022-01-18 
Undertecknande anser att ett hus på stortorget är ett mycket dåligt förslag. Ett 
skrytbygge på torget skulle enbart bli löjeväckande. Vi vill ha en öppen stadskärna, utan 
att det byggs hus nästan överallt, på såväl torg som på de fåtal grönområden som ännu 
finns kvar. Lider de styrande i Katrineholm av mindervärdeskomplex? Vi som 
katrineholmare vill inte att vår kommun ska blir känd för ett patetiskt skrytbygge som 
"landmärke" på torget. Nej vi vill sätta Katrineholm på kartan som en kommun som 
satsar rätt, med god vård och omsorg och en bra förskola/skola med god måluppfyllelse. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Torget kommer fortsatt finnas kvar och vara öppet. Efter granskningen har förslaget samt 
detaljplanen förändrats för att bättre passa in i torgmiljön. 
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29. Privatperson 15       2022-01-18  
Liksom ett flertal insändare i Katrineholms-Kuriren är jag emot planerna på ett 
bostadshus. Det människor behöver för att leva väl, är öppenheten med luft, ljus och 
grönska. Tänk även på barnen, som är vår framtid i den vackra lustgården. Alla ska trivas, 
både vuxna och barn. Bygg ett litet lekhus som barnen kan klättra och klänga i. Dessutom 
behöver barnen ha ett stabilt runt träbord med kutsar i trä att sitta på. Bygg in gallerian 
med plats för mödrar med småbarn, toaletter och skötbord. Där ska finnas möjligheter 
att köpa glass, dricka och kanske en varm korv. Flera bänkar behövs så de äldre och 
handikappade kan slå sig ner en stund. Glöm heller inte att placera papperskorgar samt 
fimpsamlare. För övrigt är torget så vackert, särskilt sommartid med fontänen och alla 
prunkande blomsterarrangemang. Utsmyckningarna vid juletid är extremt vackra då de 
lyser upp i mörkret. Vad mer kan man begära? 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Detaljplanen begränsar inte att utföra åtgärderna som nämns i yttrandet. Huset kan 
bidra till att tydliggöra torgytan. 

30. Privatperson 16       2022-01-20 
Guldhus! Lika tokigt som att riva Gröna kulle och bygga ett höghus typ burj khalifa 828 m 
högt. Parkering under Gröna kulle, ungefär på samma nivå. Lek-tankar. Nej gör torget 
välkomnande för oss alla. Lekplats, träningsredskap (typ som vid Furuliden, jättebra) för 
oss vuxna och äldre, m.m. Bygg typ torgbodar med tak längs "arkaden" innanför 
bussarna, emot torget (tak över). 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Efter granskningen har förslaget samt detaljplanen förändrats för att bättre passa in i 
torgmiljön. Detaljplanen begränsar inte möjligheter till att anlägga lekplats och 
träningsredskap på torget. 

31. Privatperson 17       2022-01-20 
Det är fel att privatisera en del av vår gemensamma egendom utan en ordentlig 
förankring bland kommunmedborgarna. Det som varit vårt gemensamma blir nu en 
privat angelägenhet som vi inte längre råder över. När dessa idéer först kom upp 2014 
var det en häftig debatt med massor av kritiska röster, översvämmade insändarsidor 
mm. Det borde ha lett till en något mer ödmjuk hållning från kommunens sida och ett 
mer öppet förhållningssätt, men i stället valde man att med stöd av de formella 
planreglerna pressa igenom den politiska majoritetens och fastighetsbranschens 
önskemål. Och det kan en politisk majoritet göra, för det som gäller är ju de politiska 
mandaten, inte medborgarnas åsikter. 
 
Själva den byggnad som nu det skräddarsys en detaljplan för av alldeles för låg kvalitet 
för en så central plats. Den höga mur som föreslås ger ett nästan skrämmande intryck, till 
råga på allt är tydligen tanken att den ska utföras i låtsasguld. Vilka signaler sänder man 
ut? Här härskar mammon! Eller kanske snarare ”Så här välmående och betydelsefulla 
skulle vi vilja vara!” 
 
Det upplevs tydligen av några att torget är för stort, något som jag som tillbringat 
merparten av de senaste 69 åren i staden aldrig har upplevt. Men man kan tänka sig 
andra lösningar på storleksfrågan än att för all framtid avhända sig en stor del av 
rådigheten över platsen. Man kan dela upp ytan i delar för olika användning, en minipark, 
en lekplats, plats för torghandel, en talarscen mm. Men inte privatisera en väsentlig del av 
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ytan. Det som blir kvar blir bara ännu svårare att använda, med bostäder mitt på torget 
som kommer att ha berättigade synpunkter på sin närmiljö. De kanske inte vill ha en 
Katrineholmsvecka alldeles inpå bostaden. 
 
Förr fanns det krav på att bostäder skulle ha tillgång till tomtmark, och det fanns en 
klokskap i det. Huset på torget kommer inte att ha en gård på taket som rimligen blir 
väldigt utsatt för vädrets växlingar. Men så fort porten öppnas är man ute på stan. 
Ingenstans att parkera sin cykel eller för barnen att ha sina leksaker på. Barnen ja, var ska 
de hålla till? Inne i lägenheterna eller ute på torget är väl de alternativ som finns för att 
åka skridskor eller cykla på cykelbanan. Det känns torftigt och inte särskilt utvecklande 
(skridskoåkning kanske kan vara det, men det är ju lite begränsat av vädret). 
 
Man kommer inte heller att ha någon egen parkering för de boende. Ingen alls. Det 
stämmer inte att det finns ett överskott av allmänna parkeringsplatser i närheten, de 
byggs det ju hus på allt eftersom. De boende får åka runt och leta en ledig plats och 
hoppas på det bästa. De boendes behov av parkering borde inte lösas med allmänna 
parkeringsplatser som är till för tillfälliga besökare i centrum, det blir knappast bra. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Privatisering av kommunal mark sker i flertalet detaljplaneprojekt. Lokalerna i 
bottenvåningen kommer fortsatt vara till för allmänheten då det endast tillåts 
centrumverksamheter där. Efter granskningen har förslaget samt detaljplanen förändrats 
för att bättre passa in i torgmiljön. Det finns redan idag lägenheter omkring stortorget. 
De som flyttar in centralt är oftast medvetna om vad det kan innebära. Delar av taket 
kommer gå att använda som en gård för de boende. 
 
Parkeringsnormen är satt på 0 på grund av detaljplanens centrala läge. Kommunen har i 
planbeskrivningen ställt krav på att minst 2 cykelparkeringar per lägenhet uppförs som 
kompensation för detta. Cykelparkeringarna ska vara väderskyddade, uppvärmda och 
säkra. Det kan uppmuntra folk till att välja cykel istället för bil. I närområdet finns det inte 
allmänna gratisparkeringar med obegränsad tid. Det finns avgiftsbelagd parkering i 
parkeringshuset Loket där man kan stå obegränsad tid. 
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32. Polisen        2022-01-20 
Planförslaget är öppen och klar med att byggnaden som föreslås uppföras i norra delen 
av torget stil- och materialmässigt bryter mot den omgivande bebyggelsen. Tanken är att 
byggnaderna mot torget skall representera olika tidsepokers stil och uttryck. Det finns en 
risk att denna gestaltningstanke kan påverka tryggheten hos användaren/besökaren. 
Med hänsyn till gestaltningen av en plats främjas trygghet av kontinuitet, balans och 
igenkänning när det gäller delar av en helhet. Torget "hjälper upp" dock upp detta och 
skapar en tilltalande miljö som främjar interaktion mellan besökare. Tryggheten främjas 
av att byggnaden och torget tillsammans harmonierar och signalerar hög grad av kontroll 
och komfort. Att platsen är genomtänkt är viktigt för det trygghetsfrämjande. 
 
Planförslaget visar på en yta som är relativt lätt att överblicka. Men byggnaden kommer 
att skärma av en del av torget som tidigare var mer öppen. Orienterbarheten kan 
förstärkas på olika sätt för att användaren eller besökaren har "lätt att komma rätt". 
Adresskyltar med tydliga nummer (vilket också avgränsar de boendes plats med den 
offentliga), stensättningar som varierar med hänsyn till vad platsen skall användas eller 
inte användas till, gång och cykelstråk med skyltar kombinerat med markmålning för att 
ytterligare tydliggöra vad platsen är upplåten för. 
 
På norra sidan av huset beskriver planförslaget att indragna entréer skall minska risken 
för att gång och cykeltrafikanter skall få en dörröppning som hindrar. Indragna entréer 
skapar dock nischer i fasaden och för en gångtrafikant kan detta skapa en bristande 
känsla av kontroll. Om nischen och intilliggande väggar är transparenta kan detta 
förebyggas, men om bara entrén är indragen bör detta kompletteras med någon form av 
belysning som tydligt åskådliggör (låg belysning i väggen kastar skuggor om någon 
uppehåller sig i nischen) att man kan passera med en hög grad av kontroll, annars 
kommer gångtrafikanter att ta ut ett avstånd från väggen vilket i sin tur ställer krav på 
gångbanans bredd. 
 
Torget skall självklart medge infart av blåljusverksamhet till byggnaden. Planförslaget har 
tydligt visat att P-platser inte kommer att anordnas för de boende i byggnaden. Att kunna 
ha en god kontroll över den egna egendomen är viktig och främjar trygghet. Andra 
fordon, såsom cyklar bör ha anordnad parkering med minst två fastlåsningsmöjligheter 
och vara belägen i eget förråd eller ett förråd med en transparent vägg. 
 
Offentliga platser som inte underhålls signalerar ganska snart att ingen bryr sig om 
området. Detta färgar av sig till användaren/besökaren. Är platsen genomtänkt genom t 
ex konsekvent likadana soptunnor som inte tillåts bli överfulla eller nedsmutsade ökar 
benägenheten hos människor att själva hjälpa till att förvalta området. Uppstår "häng" av 
homogena grupper på platsen kan man öka graden av kontroll genom att förlägga 
underhåll och skötsel av "häng-platsen" på tider som är aktuella. 
 
När det gäller belysning mot fastigheten och torget är det egentligen kontrasterna mellan 
ljust och mörkt som skapar känsla av otrygghet. Om belysningen är "släpande" d.v.s. 
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belyser ett föremål som i sin tur utgör belysningspunkten uppstår ett mildare och 
jämnare ljus. Byggnadens norra sida är berörd när det gäller nischerna för entréerna, 
men den välvda entrén som vetter mot torget från Fabriksgatan är en plats som kan jämt 
belysas med små medel (se exemplet nedan) vilket skapar både överblick och känsla av 
kontroll. 
 

 
 
Belysningen bör förstärkas på byggnadens mer viktiga funktioner som entréer, och 
genomgångens in och utfart för att förebygga kontraster mellan ljust och mörkt. 
Armaturerna bör också vara av samma typ med samma typ av sken för att den boende 
eller besökaren inte skall få ett inkonsekvent intryck. 
 
Västra sidan av byggnaden är inte tydligt återgiven i planförslaget. Om väggytan går hela 
vägen ned till markplan bör den ha en "distans" i form av en plantering eller en spaljé för 
att förebygga klotter. Trädraden som framgår i förslaget kan göra platsen lite 
undanskymd och även här behövs en belysningslösning för att platsen inte skall upplevas 
som otrygg. 
 
Reflektion från kommunpolisen i Katrineholm beträffande byggnaden och belysning: 
Resecentrums placering i förhållande till den nya byggnaden och flödet av resenärer (som 
på helgerna ofta är berusade unga vuxna eller gymnasieungdomar). Se över belysning 
och social kontroll vid gavlarna på huset. Dessa tillfällen kan innebära att huset blir en 
"transitsträcka" för resenärerna med de risker för störningar och brott det kan innebära. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Mycket av det som nämns i yttrandet är sådant en detaljplan inte reglerar. Kommunen 
tar med sig informationen till framtiden. Efter granskningen har förslaget samt 
detaljplanen förändrats för att bättre passa in i torgmiljön. Cykelparkeringar kommer 
finnas inomhus. Entrévåningen kommer inrymma centrumverksamheter. Kommunen gör 
bedömningen att säkerheten på och omkring stortorget förbättras med en byggnad. 

33. Privatperson 18       2022-01-24 
Huset skall ej byggas 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Yttrandet är noterat. 

34. Privatperson 19       2022-01-24 
Åk till Finspång och få idé till ett torg som det bör vara. Inget guldhus på torget! Ska torget 
bli en rastplats, en inhägnad? En stad ska ha ett öppet torg. 
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Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Torget kommer fortsatt vara öppet. Huset bidrar till att tydligare avgränsa torget. 

35. Privatperson 20       2022-01-24 
Låt oss ha kvar vårt lilla torg! Stäng inte in det med ett 5-våningshus, låt det vara luftigt. 
Vad är det för fel att kunna se vårt fina gamla stationshus ett av dom få gamla husen som 
finns kvar, tyvärr. 
 
Varför väljer man italiensk design när det finns svensk arkitektur som skulle passa bättre 
in i en industristad och järnvägsknut. Hur kommer ni att lösa buss, biltrafiken och 
parkeringen? 
 
Snälla ni försök att bygga med stil! Anställ en Stadsarkitekt som kan titta på stadskärnans 
helhet. Titta bara på de sista stora husprojekten som absolut INTE passar in i stadsbilden, 
ok, säkert i större städer. Projektet abborren kommer mest att likna ett stort rymdskepp. 
Tråkigt. 
 
Till sist. Varför vill ni ha in katrineholmarnas åsikter om Guldhuset, när det redan verkar 
vara klappat och klart, eller? 
 
Bygg inte Guldhuset i alla fall inte på torget. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Detaljplanen kommer kräva en passage under huset så att kopplingen till resecentrum 
behålls. Efter granskningen har förslaget samt detaljplanen förändrats för att bättre 
passa in i torgmiljön. 

36. Privatperson 21       2022-01-24 
Palatsliknande Guldhus? 
Gör om gör rätt! 
 
Ni påstår att huset skall rama in vårt lilla torg, vi vill påstå att det stänger in både torget 
och utsikten. Det passar överhuvudtaget inte in i bebyggelsen runt torget, inte heller i 
Katrineholm. Staden är en betydande järnvägsknut, därtill en arbetarstad med dess 
kultur. Gör ett levande torg med förslagsvis en liten scen där det kan vara uppträdande, 
en liten lekplats för barn, en boulebana för alla (Vi vet att det finns men det är svårt att få 
till spontanspel där). Reparera befintlig lokal så det kan bli ett kafé där på sommaren, 
några fler träd så det blir lite lummigare. 
 
Ni måste jobba på affärslivet i centrum se till att få hit fler affärer, att de som finns 
utvecklas så folk stannar här och handlar. Få folk att trivas och må bra, få folk att flytta 
hit. Vi bor i en liten landsortsstad förstår inte vår fina stad. Om det måste byggas ett 
monument över Tegelstaden och Dahlström gör en liten staty och ställ den bland 
buskarna på Gröna kulle. Än en gång, gör om, tänk om. Om ni vågar? 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
En inramning av torget kan tydliggöra dess yta. Efter granskningen har förslaget samt 
detaljplanen förändrats för att bättre passa in i torgmiljön. 
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37. Sörmlands museum       2022-01-24 
Antikvariska synpunkter 
Ett argument som framförs i planbeskrivningen är att byggnaden ska vara 
landmärkesbildande. En diskussion kring detta förs inte. Det märks också att 
formuleringar och bilder i planbeskrivningen tillhör det tidigare planförslaget, vilket blir 
förvirrande. 
 
Riksintresset Katrineholm och kulturmiljöunderlaget från 2014 
Under rubriken Kulturmiljö s 21 anges riksintressets motivering och uttryck. Motiveringen 
och uttrycket för riksintressebeskrivningen har omformulerats och förtydligats, samt 
kompletterats med ett kunskapsunderlag, efter 2014. I planbeskrivningen står den äldre 
motiveringen kvar. Det framgår inte av detaljplaneförslaget hur riksintresset tas tillvara. 
Att ett kulturmiljöunderlag togs fram 2014, framförs som ett argument för att stor hänsyn 
har tagits till kulturhistoriska värden. Även byggnadens relation till dess omgivning och 
helhetsmiljö som en viktig bedömningsfaktor, anges som ett argument. 
 
Stortorget ramas idag in av monumentala byggnader från olika perioder och med olika 
stiluttryck, vilket konstateras i kulturmiljöunderlaget. I planbeskrivningen har detta 
konstaterande vänts till ett argument för att bebygga torgmiljön med en ny byggnad med 
avvikande gestaltning. Museet ifrågasätter detta. Kulturmiljöunderlaget konstaterar också 
att bebyggelsen har olika karaktär men ger som helhet ett harmoniskt intryck. Som 
signalement för torgets bebyggelse och arkitektur lyfts arkitektonisk omsorg och att 
byggnader vid torget genomgående har putsade fasader. Förslaget har tagit fasta på en 
formulering i kulturmiljöunderlaget om att byggnaden gärna får vara djärv i sin 
utformning, men har inte tagit med resten av meningen, där det står att den nya 
byggnaden ska relatera till befintlig bebyggelse vad gäller volym och höjd. I 
kulturmiljöunderlaget framförs också att en ny byggnad bör utformas med medvetenhet 
om siktlinjers betydelse, där kontakten mellan torg och järnväg är viktig. Samt att 
blickfånget bör vara så brett att det går att se torgets södra husfasader från stationen. 
 
Byggnadshöjder och volymer 
Planbeskrivningen anger olika tillåtna totalhöjder på den nya byggnaden. På sidan 18 
anges både totalhöjden 21 meter och 23 meter. 23 meter totalhöjd anges på plankartan. 
Museet vill återigen tydligt framföra att detta är för högt. Som en jämförelse anges att 
byggnaden ”Framtiden”, öster om torget, har 21 meter som totalhöjd (i detta fall till 
skorstenens överkant). ”Framtidens” totalhöjd är dock ett undantag. Byggnaderna runt 
Stortorget har genomgående lägre totalhöjder. Pionen 4 i väster 17 meter, magasinet 12 
meter, samt de flesta byggnaderna utefter Köpmangatan 13–20 meter. 
 
För stadsbilden och kulturmiljön är det dock intressant att istället för totalhöjd se på 
byggnadshöjden, och vad som utgör fasad respektive tak. Byggnadshöjden är för det nya 
huset angivet till 19 meter. Detta är också betydligt högre än vad omgivande byggnader 
har. Det kan jämföras med magasinet som har en byggnadshöjd på ca 3,5 meter, Pionen 
4 ca 15 meter och Köpmansgatans byggnadshöjder på ca 8–16 meter. Det står i 
planbeskrivningen sid 18 Byggnaden upplevs som robust och pompös samtidigt som den 
samspelar med befintlig bebyggelse i höjd, längd och bredd. Detta påstående är inte 
korrekt. Även volymen av den nya byggnaden är anmärkningsvärd, vilket framgår av 
bilden i planbeskrivningen s 17. 
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För att kunna bedöma hur den nya byggnaden samspelar med befintlig bebyggelse, bör 
höjd- och volymanalyser tas fram för att se hur den nya byggnaden kommer att te sig i 
relation till omkringliggande bebyggelsen. Detta finns inte med i planbeskrivningen. 
 
Gestaltningen av byggnaden 
På plankartan anges att fasaderna ska utgöras av guldfärgad metall. Detta fasadmaterial 
ingick i det vinnande förslaget ”Klädd till fest”, men då nämndes materialet mässing. Är 
verkligen en guldfärgad plåtfasad anpassad till platsen och den omgivande 
bebyggelsemiljön där byggnaderna genomgående har putsade fasader? En farhåga är att 
det föreslagna fasadmaterial med tiden kommer åldras lika osmickrande som många 
plåtbeklädda miljonprogramsbyggnader. Juryn som beslutade om att ”Klädd till fest” 
skulle vinna i arkitekttävlingen framförde att det är av största vikt att slutgiltigt val av 
hållbart fasadmaterialet sker tillsammans med byggherren och kommunen utifrån ett 
långsiktigt kvalitetsperspektiv, där ett vackert åldrande och berikande patina sätts i första 
rummet. Ändå har plankartan minimalt med bestämmelser vad gäller val av material och 
utförande. 
 
Arkaden 
I planbeskrivningen är det oklart skrivet om arkaden avses att flyttas eller rivas (se olika 
formuleringar sid 15, 16 och 17). Arkaden är ett fint exempel på postmodernism, som 
volym- och höjdmässigt är anpassat till miljön. Det tidigare förslaget, då det var tänkt att 
flytta arkaden till att ligga bredvid nedgången under spåren, var inte helt fel. 
 
Torgytan 
Torgytan har inte fått några specifika bestämmelser som reglerar hur ytan ska 
disponeras. Torgytan med fontän och gatustensbeläggning, har idag mycket höga 
kvaliteter och bör därför få skyddsbestämmelser. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Planbeskrivningen förtydligas kring bilderna på tidigare förslag. Förslaget och plankartan 
har efter granskningen förändras för att bättre beakta kulturmiljön. Exempelvis regleras 
grönt glaserat tegel som fasadmaterial. Ett grönt tegel passar bättre in i riksintresset då 
det i dagsläget finns referenser till det i omkringliggande område. Detta förtydligas i den 
uppdaterade planbeskrivningen. 
 
Totalhöjden på byggnaden är liknande som framtidenhuset och tempohuset. Även 
Näckrosen 12 har nästan samma höjd som tidigare nämnda byggnader. Därför blir det 
missvisande att hänvisa till framtidenhuset som ett undantag eftersom det finns tre 
byggnader med ungefär samma höjd som det tänkta huset. Efter granskningen så har 
höjderna förändrats i plankartan. Istället för 23 meter totalhöjd så är det ändrat till 20 
meter på den södra delen av byggnaden då det är den som kan upplevas för hög om den 
skulle bli 23 meter. Den norra delen av byggnaden (mot stationen) har en höjd på 22 
meter. 
 
Höjd- och volymanalyser har tagits fram. Flera bestämmelser har lagts till kring både 
material och utförande. Arkaden kommer att rivas. Fontän och gatustensbeläggning 
kommer inte få en skyddsbestämmelse. I samband med byggnation av huset så kommer 
torgytan behövas göras om och då kan det bli aktuellt att flytta fontänen. 
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37. Länsstyrelsen        2022-01-27 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL och nu 
kända förhållanden att frågor som rör riksintresse, hälsa eller säkerhet och risk för 
olyckor, översvämning eller erosion måste lösas på ett tillfredsställande sätt i enlighet 
med vad som anges nedan för att Länsstyrelsen inte ska pröva kommunens beslut att 
anta detaljplanen. 
 
Riksintressen – 3 kap. Miljöbalken 
Planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljövården Katrineholm (D28). 
Riksintresset ska skyddas från åtgärder som kan påtagligt skada kulturmiljön. Till 
riksintressets uttryck hör ”sammanhållen bebyggelse runt Stora torget”. 
 
Länsstyrelsen bedömer att den nya byggnaden riskerar att skada riksintresset påtagligt 
genom föreslagen höjd och gestaltning. För att ett antagande av detaljplanen inte ska 
prövas av Länsstyrelsen behöver planbestämmelser avseende utformning och 
materialval för tak och fasad samt höjder ses över i enlighet med nedan. 
 
I samrådsskedet reglerades totalhöjden till 21 meter. I granskningsskedet har totalhöjden 
höjts till 23 meter. Byggnadshöjden har reglerats till 19 meter. Länsstyrelsen bedömer att 
föreslagen ny totalhöjd riskerar att skada riksintresset och den kulturhistoriskt värdefulla 
bebyggelsemiljön runt Stortorget. Totalhöjd och byggnadshöjd behöver därför sänkas till 
en nivå som är bättre anpassad till omgivande bebyggelse. 
 
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att den nya byggnadens arkitektoniska 
uttryck är avgörande för att den ska uppfattas som ett landmärke och en ny 
symbolbyggnad för staden. Det är därför olyckligt att de kvaliteter som fanns i det 
ursprungliga förslaget, som låg till grund för samrådet, nu till stor del har reducerats av 
kostnadsskäl. Länsstyrelsen anser fortfarande, liksom kommunen gjorde i 
samrådsskedet, att det är väsentligt att byggnaden ges en kvalitativ gestaltning samt att 
skalan på byggnaden hålls nere genom varierad takutformning och en uppbruten fasad i 
flera volymer, för att byggnaden ska samspela med torgets befintliga skala och 
utformning. Som byggnaden föreslås utformas enligt granskningsförslagets illustrationer 
kommer den att uppfattas som en monoton volym som riskerar att dominera över 
intilliggande kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och förvanska Stortorgets karaktär. 
Föreslagen byggnad kommer genom sin skala och utformning påverka den visuella 
upplevelsen av den sammanhållna bebyggelsemiljön runt Stortorget, som är ett av de 
centrala uttrycken för riksintresset, på ett sådant sätt att riksintresset kommer att skadas 
påtagligt. 
 
Den nya byggnadens placering och utformning kommer att resultera i att siktlinjer och 
kontakten med järnvägsområdet delvis går förlorad vilket kommer att skada riksintresset. 
I samrådsskedet föreslogs åtgärder för att mildra denna inverkan vilket bör följas upp i 
det slutliga förslaget. 
 
Torgytan med sin fontän och gatustensbeläggning samt lindallén har mycket höga 
kvaliteter som är av betydelse för riksintresset. Länsstyrelsen anser att det är angeläget 
att dessa aspekter skyddas genom lämpliga planbestämmelser. Kommunen har valt att 
inte inbegripa omgestaltning av torget i det aktuella planförslaget, men i 
planbeskrivningen finns en beskrivning av torgets framtida gestaltning. Länsstyrelsen 
anser att omgestaltningen av Stortorget bör studeras vidare och tydligare ta sin 
utgångspunkt i kulturmiljön. 
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Buller 
En buller- och vibrationsutredning Trafikbuller- och vibrationsutredning för detaljplan 
Stortorget, Katrineholm har genomförts av Åkerlöf Hallin Akustikkonsult AB (2021-11-15) 
som underlag till detaljplanen. Bullerutredningen utgår från bullerriktvärdena i 
proposition 1996/97:53. Föreslagna planbestämmelser under rubriken ”Förslag till 
detaljplanekrav” i Trafikbuller- och vibrationsutredningen har arbetats in i 
planhandlingarna på ett tillfredsställande sätt. Länsstyrelsen ställer sig dock frågande till 
varför bullerutredningen inte har anpassats efter föreslagen byggnad med en passage i 
bottenplan. Den föreslagna passagen bör påverka bullersituationen i och runt föreslagen 
byggnad. 
 
Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen på att vissa potentiella intressekonflikter 
kan komma att förändra möjligheten att genomföra föreslagen bullerhantering och att en 
revidering av föreslagen hantering av bullersituationen även kan komma att krävas av 
denna anledning. Se vidare under avsnitt om Gestaltning av bebyggelse. 
 
I detaljplanen behöver kommunen säkerställa att det finns tillräcklig friyta för lek och 
rekreation i anslutning till de kommande bostäderna i enlighet med 8 kap. 9§ Plan- och 
bygglagen (2010:900) för att planen ska vara genomförbar. Länsstyrelsen gör 
bedömningen att planhandlingarna behöver kompletteras med en beskrivning om hur 
frågan kan lösas, samt vid behov säkerställa detta genom bestämmelser i plankarta. Om 
byggnaden förses med balkonger på byggnadens norra fasad behöver plankartan 
revideras i enlighet med planbeskrivningen. 
 
Markföroreningar 
Länsstyrelsen har tidigare yttrat sig över planförslaget och då bedömt att planunderlaget 
behövde kompletteras med mark- och miljötekniska undersökningar för att länsstyrelsen 
ska kunna bedöma om planförslaget utgör någon risk för människors hälsa. Av 
genomförda undersökningar framgår att inga föroreningar har påträffats i halter 
överstigande riktvärden för känslig markanvändning. Länsstyrelsen har därmed utifrån 
förorenade områden inget ytterligare att erinra mot planförslaget. 
 
Farligt gods 
Länsstyrelsen anser att riskutredningen, daterad 2015-06-26, behöver uppdateras och att 
kommunen behöver kontrollera att de underlag som låg till grund för riskanalysen 
gällande transporter med farligt gods på järnväg fortfarande är relevanta. De prognoser 
som låg till grund för riskberäkningarna behöver verifieras så att de stämmer och 
fortfarande är giltiga för kommande år. 
 
Då den föreslagna byggnaden har ändrats mellan samrådet och granskningen behöver 
riskutredningen uppdateras och anpassas efter den i granskningsskedet föreslagna 
byggnaden. 
 
Planhandlingarna behöver uppdateras med resultatet från den uppdaterade 
riskutredningen innan detaljplanen kan antas. 
 
Mellankommunala frågor 
Länsstyrelsen vill upplysa om att vid byggnader med en nockhöjd över 20 meter över 
gatan (inte nockhöjd över nollplanet) ska Luftfartsverket ges möjlighet att yttra sig. Om 
planförslaget innebär byggnader med en nockhöjd på 20 meter (över gatan) eller högre 
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rekommenderar Länsstyrelsen kommunen att ta fram en Flyghinderanalys för att 
samråda med berörda flygplatser med eventuellt inflygningsområde över planområdet. 
Flyghinderanalysen beställs av Luftfartsverket. Länsstyrelsens synpunkter - råd enligt 2 
kap. PBL 
 
Gestaltning av bebyggelse 
Länsstyrelsen efterfrågade i samrådsskedet tydligare planbestämmelser avseende volym, 
utformning av tak och fasad samt materialval. Länsstyrelsen konstaterar att kommunen i 
granskningsförslaget har reglerat byggnadens utformning med två generella 
bestämmelser: ”Minst 30% av entréplanets fasad ska utgöras av transparent material” 
och att ”fasad undantaget fönster och balkongdörr ska i huvuddrag utgöras av guldfärgad 
metall (gäller ej entréplan)”. Synpunkterna om planbestämmelser som reglerar 
byggnadens volym, utformning av tak och fasad samt materialval har inte tillgodosetts. 
 
Stortorget med intilliggande bebyggelse är att betrakta som ett särskilt värdefullt 
bebyggelseområde enligt 8 kap. 13 § Plan- och bygglagen (2010:900). Ett sådant område 
får inte förvanskas. Med hänsyn till den nya byggnadens mycket centrala placering på 
Stortorget och dess närhet till byggnader som är särskilt värdefulla väger det allmänna 
intresset av att kunna styra över bebyggelsens utformning särskilt tungt. Länsstyrelsen 
finner att föreslagna planbestämmelser inte i tillräcklig utsträckning tillgodoser kravet på 
en kvalitativ gestaltning. Länsstyrelsen bedömer att den nya byggnaden inte tar tillräcklig 
hänsyn till stads- och landskapsbilden, kulturvärdena på platsen och intresset av en god 
helhetsverkan enligt 2 kap. 6§ Plan- och bygglagen (2010:900). Inte heller tillgodoses 
kraven på god form-, färg- och materialverkan enligt PBL 8 kap. 1 och 2§§ Plan- och 
bygglagen (2010:900). 
 
Placering av balkonger riskerar att privatisera den offentliga miljö som Stortorget utgör. 
Om balkonger ändå tillåts behöver utformningen styras genom planbestämmelse. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
Totalhöjden på byggnaden är liknande som framtidenhuset och tempohuset. Även 
näckrosen 12 har nästan samma höjd som tidigare nämnda byggnader. Efter 
granskningen så har höjderna förändrats i plankartan. Istället för 23 meter totalhöjd så är 
det ändrat till 20 meter på den södra delen av byggnaden då det är den som kan 
upplevas för hög om den skulle bli 23 meter. Den norra delen av byggnaden (mot 
stationen) har en höjd på 22 meter. 
 
Efter granskningen har fasadutformningen förändrats för att bättre passa in i 
riksintresset. Även koppling till stationsområdet har förbättrats. Detta beskrivs mer 
utförligt i antagandehandlingarna. Fontän och gatustensbeläggning kommer inte få en 
skyddsbestämmelse. I samband med byggnation av huset så kommer torgytan behövas 
göras om och då kan det bli aktuellt att flytta fontänen. Lindallén är redan tillräckligt 
skyddad genom biotopskyddet. 
 
Bullerutredningen är framtagen för detaljplanen och inte en specifik byggnad. Därför gör 
kommunen bedömningen att de bestämmelserna kring buller är fortsatt tillräckliga även 
om passagen har tillkommit. Den bedöms inte påverka förslaget så pass mycket att hela 
utredningen måste uppdateras. 
 



           29(30) 

Det finns möjlighet att använda delar av taket som friyta, samtidigt finns det goda 
kvalitéer precis utanför porten. Detta beskrivs mer djupgående i handlingarna. En ny 
riskutredning har tagits fram som konstaterar samma sak som den tidigare gjort. 
 
Omkring detaljplanen finns det några byggnader med en höjd på 20 meter. Därför 
kommer den tilltänkta byggnaden inte skilja sig ifrån sin omgivning. Yttrandet från LFV 
inkommer innan antagandet. 
 
Enligt detaljplanen måste balkonger hänga minst 5 meter över torget. Detta för att inte 
privatisera den offentliga miljön. Kommunen vill dock lyfta att det redan idag finns 
balkonger som hänger över Stortorget. 
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Ej tillgodosedda synpunkter från samråd och granskning 

• Huset ska inte byggas 
• Skyddsbestämmelser på fontän och gatustensbeläggning 
• Bevara arkaden 
• Inte planlägga för fler verksamheter 
• Höjt p-tal 
• Avvakta resecentrums ombyggnad 
• Uppdatera bullerutredning 
• Utreda fastighetsgräns 

Ändringar i förslaget 

Efter granskningen har förslaget uppdaterats och plankartan reglerar tydligare de delar som 
tidigare kunde påverka kulturmiljön negativt. Riskutredningen är även uppdaterad med aktuella 
siffror och byggnad. Flertalet förtydliganden har skett i antagandehandlingarna. 

Planbeskrivning 

• Resonemang kring de nya bestämmelserna i plankartan och hur de påverkar riksintresset 
• Parkering för rörelsehindrade upplåts inom 25 meter från byggnaden 

Plankarta 

• Höjdbestämmelse justeras så att södra delen av byggnaden blir lägre 
• Fasadbestämmelser uppdateras och tillkommer 
• Balkonger får kröga ut över allmän plats men inte för nära marknivå 
• Krav på passage 

I övrigt görs redaktionella ändringar och förtydliganden. 
 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Katrineholm 16 november 2022 
 
 
William Rytterström     Erik Bjelmrot 
Planarkitekt      Avdelningschef 
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Koordinatsystem i höjd: RH2000

Beteckningsbeskrivning enligt HMK-Ka.
Grundkartan upprättad genom revidering och komplettering
av fotogrammetriskt framställd primärkarta, 2021-08-18
Fastighetsredovisningen hänför sig till 2021-08-09

Bostad, husliv/ takliv

Komplementbyggnad, husliv/ takliv

Skärmtak, byggnadsliv stolpe eller liknande/ takliv

LÖVÅSEN 3:1 Fastighetsbeteckning

Fastighetsgräns

Traktgräns

Servitut, rättighet, gemensamhetsanläggning

Sv, 000-000.0 Rättigheter och servitut

Körbana, GC-bana, ej kantsten/ kantsten

Staket eller plank/ Stödmur

Ägoslagsgräns

Häck

Vatten/ Dike

Belysningstolpe/ Elskåp

Lövträd/ Barrträd

Kartbeteckningar, ett urval

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

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmän plats

Torg.TORG

Kvartersmark
Bostäder (ej i entreplan).B1

Centrum.C

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
Utformning av allmän plats

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

gc-väg1 Gång- och cykelväg

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Höjd på byggnadsverk

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Planhandlingar
 Plankarta
 Planbeskrivning (detta dokument)
 Behovsbedömning
 Fastighetsförteckning

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

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

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

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

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

kommun, 2015-08-17.

Planens syfte och huvuddrag

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

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

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

Plandata

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

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

Tidigare ställningstaganden

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Länsstyrelsendelar kommunens uppfattning att en bullerutredningbör genomföras.

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

Förutsättningar

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

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

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

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

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

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

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

Torgets norra del med siktlinjermot järnvägsområdet.

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

Tunnel under järnvägenmed bred gång- och cykelbana.

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

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

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

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

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

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

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

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

Framtidenhuset.
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Kv Pionen 4.

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

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

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

Siktlinjemellan Pionen 4 och arkadenmot godsmagasinet.

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

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

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

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

Område för gågata i centrala Katrineholm (gul markering).

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

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

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

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

Resultat trafikmätning för Fabriksgatan,utförd 2013.

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

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

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

- 4156 4041 4146 4607 - -

Fabriksgatan
östlig riktning

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

stortorget.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Höga kvaliteter hos torgytan med fontän och gatustensbeläggning.

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

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

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

Markradon
Normalrisk för radon föreligger.

Förändringar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Exempelbild på sockeln. Grönt glaserat tegel i liknandenyans.

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

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

Vit puts vid stationsområdet.

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

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

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

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

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

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

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

Fordonstrafik
Den centralt belägna torgmiljön ska utformas utan biltrafik.

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

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

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

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

Kartan visar tillfällig placering av de busshållplatser som behöver flyttas.

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

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

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

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

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

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

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

 Järnvägstrafik genom samhället vidmakthålls.
 Trädalléer vårdas och bibehålls.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bredband
Fiberoptik finns utbyggt till planområdet.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Planbestämmelserbuller
Byggnader, lägenheter och eventuellabullerskydd ska utformas så att:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Genomförande

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

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

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

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

Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän platsmark.

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

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

Lantmäteriåtgärder
En ny fastighet bildas genom avstyckning för ianspråktagen kvartersmark.

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

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

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

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

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

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

Konsekvenser av planens genomförande

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

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

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

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

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

Bilder från skuggstudien.

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

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

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

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

Allmän plats
Ianspråktagandet av allmän plats (torg) för en ny byggnad med delvis privata ändamål kan
innebära negativ påverkan på de som använder och vistas på ytan idag. Ny bebyggelse i befintlig
stadsmiljömedför stor påverkan på människors livsmiljö vilket också kan skapa motsättningar
mellan olika intressen. En grundförutsättning är dock att enskilda intressen vägs mot
helhetsbildenoch samhällsnyttan i stort. I dagsläget är torget en relativt outnyttjad yta utan
någon tydlig roll eller funktion. Genom att skapa förutsättningar för en attraktiv målpunkt i
stadskärnan väntas också stadens attraktivitet stärkas på sikt med tillväxt som resultat. Viktigt vid
framtagande av detaljplan är att ianspråktagandet av allmän platsmark (torgyta) tydligt
begränsas och att ytor för privata ändamål motiveras.

Kulturmiljö
Med föreslagen placering och utformning bedöms inte riksintresse för kulturmiljö påverkas
negativt. Stor hänsyn har tagits till kulturhistoriska värden, dels genom framtagandet av ett
grundligt underlag för kulturmiljö inför tävlingsprocessen, dels byggnadens relation till dess
omgivning och helhetsmiljö som en viktig bedömningsfaktor.

Trafik
Ombyggnation av torget och dess centrala läge i staden kan innebära att byggprocessen blir mer
komplicerad eftersom byggnationen ska ske samtidigt som stadsmiljön runtomkring ska fortsätta
fungera. Detta kommer ge stor påverkan på bil- och kollektivtrafik längs med Fabriksgatan.

Miljöpåverkan
En behovsbedömning är gjord enligt checklista. Planens genomförande anses inte innebära
någon betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningenmedmark, vatten eller andra
resurser. Således har ingenmiljökonsekvensbeskrivningenl. 6 kap. 11 § MB upprättats.
Behovsbedömningenhar varit sänd för samråd med Länsstyrelsen som delar kommunens
uppfattning.

Riskbedömningbuller och farligt gods har utretts separat som underlag för detaljplan.

Tillgänglighet
Det kommer finnas parkeringar för rörelsehindrade inom 25 meter från byggnaden. Dessa
uppförs längs med Fabriksgatan.
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nämndreglemente (KFS 1.16) 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen kap 25 § ska en nämnds sammanträden hållas inom stängda dörrar. 
Nämnden får dock besluta att dess sammanträden ska vara offentliga, om fullmäktige har 
medgett det. 

Detta föreslås skrivas in i det allmänna nämndreglementet, under § 7. Det är fortsatt 
nämndens eget beslut att sammanträdet ska vara offentligt. 

En nämnds sammanträden ska dock alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden som avser 
myndighetsutövning, eller där det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess. 

Ärendets handlingar 
 Förslag – Allmänt nämndreglementet (KFS 1.16) 

Axel Stenbeck 
Utredare 

Beslutet skickas till: 

Nämnderna 

Akt
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Dokumentinformation 
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Antagen av kommunfullmäktige 1993-10-25, § 111 

Senast ändrad av kommunfullmäktige 
2021-01-18, § 14 
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Allmänt nämndreglemente  
Vad som sägs i detta reglemente om nämnderna/nämnden ska gälla även kommunstyrelsen 
(styrelsen). 

Uppdrag och verksamhet  
 
§ 1 
Nämnderna ska inom sina respektive verksamhetsområden följa vad som anges i lag eller 
annan författning. De ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med budget eller i 
annat särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål 
uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. 

Nämnderna ska underrätta styrelsen om en ändring och dess innehåll så snart en uppdatering 
av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig. Samma sak gäller då man 
uppmärksammar andra beslut inom nämndens verksamhetsområde som bör fattas av 
fullmäktige.  

Organisation inom verksamhetsområdet 
 
§ 2 
Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av 
fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten. 

Personalansvar 
 
§ 3  
Nämnden är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning med undantag för 
förvaltningschef som anställs av styrelsen. Nämnden har hand om personalfrågor inklusive 
arbetsmiljöfrågor inom sitt respektive verksamhetsområde med undantag av de frågor som 
anges i styrelsens reglemente om personalpolitik. 

Behandling av personuppgifter 
 
§ 4 
Nämnderna är personuppgiftsansvariga för den behandling av personuppgifter som sker i dess 
respektive verksamhet. Nämnderna är också personuppgiftsansvarig för de typer av 
behandlingar som är gemensamma för hela kommunen, enligt vad som angivits i kommunens 
registerförteckning enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen.  

Styrelsen är dessutom personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker 
i fullmäktige och dess beredningar.  

Nämnderna ska var för sig utse dataskyddsombud. 

Uppföljning, årsredovisning och rapportering till fullmäktige 
 
§ 5  
Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. Nämnden ska två gånger per år redovisa 
till fullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem.  
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Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen lämnas till 
styrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar.  

Nämnderna ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt speciallag. 
Bestämmelser om kommunstyrelsens uppsiktsplikt finns i styrelsens reglemente.  

Information och samråd 
 
§ 6 
Nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i möjligaste mån från nämnd 
erhålla den information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till information 
och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.  

Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör styrelsens eller annan 
nämnds verksamhet.  

Samråd bör även ske med föreningar, organisationer och råd när dessa är särskilt berörda. 
Nämnden beslutar om formerna för samrådet. 

Sammanträden  
 
§ 7 
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller 
om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen 
hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlas på det 
extra sammanträdet. 

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med presidiet om tiden för extra sammanträde. 

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen 
eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med presidiet. 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett 
sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast 
underrättas om beslutet. 

Nämnden får besluta att dess sammanträden ska vara offentliga. 

Kallelse 
 
§ 8 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken ordföranden 
eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i nämnden längst 
tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till 
åldern äldste ledamoten vara ålderspresident.  

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen 
ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid 
sammanträdet senast fyra dagar före sammanträdesdagen. Kallelse ska ske elektroniskt om det 
inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse.  

I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt.  

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.  
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Digitalt deltagande 
 
§ 9 
Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter och tjänstgörande 
ersättare närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra 
varandra på lika villkor. Ledamot och ersättare som önskar delta på distans ska senast tre dagar 
innan sammanträdet anmäla detta till nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske 
på distans.  

Ersättare som inte är tjänstgörande vid mötet har rätt att delta i överläggningarna när 
distansdeltagande har godkänts av ordföranden. 

I den mån utskott används inom nämnden ska motsvarande gälla för utskotten. 

Närvarorätt 
 
§ 10 
Kommunalråd och oppositionsråd har rätt att närvara vid nämndernas sammanträden och 
delta i överläggningarna. Den förtroendevalde har i den utsträckning nämnden beslutar rätt att 
få sin mening antecknad i protokollet. 

Härutöver får nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i nämnden 
att närvara vid sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar.  

Vid nämndens sammanträden får, i den mån inte nämnden för särskilt fall annat beslutar, 
nämndens chefstjänsteman, verksamhetsansvarig tjänsteman, föredragande och sekreterare 
vara närvarande med rätt att delta i överläggningarna. 

Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens 
sammanträden. Bestämmelser om personalföreträdare m.fl. finns i kommunallagen.  

Närvarorätten omfattar inte personer utanför nämnden för ärenden där sekretess råder. 

Ersättares tjänstgöring 
 
§ 11 
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 
sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om 
en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

Om inte ersättarna väljs proportionellt skall ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige 
mellan dem bestämda ordningen. 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om 
styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under 
pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen. 

§ 12 
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får 
åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.  

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat 
hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan 
partierna. 
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Ersättare för ordföranden 
 
§ 13 
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av 
ett sammanträde fullgör den som varit ledamot i nämnden längst tid (ålderspresident) 
ordförandens uppgifter. 

Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot skall den äldste av dem vara 
ålderspresident. 

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

Utskott 
 
§ 14 
Nämnderna får tillsätta de utskott de bedömer lämpliga.  

Inom ett utskott väljer nämnden för den tid nämnden beslutar bland utskottets ledamöter en 
ordförande och en vice ordförande.  

Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra 
sitt uppdrag för längre tid får nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för 
ordföranden fullgöra dennes uppgifter.  

Utskotten avgör själva i vilken mån ersättare kan närvara vid utskottets sammanträden.  

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska 
fyllnadsval snarast förrättas.  

Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden ska 
också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst en tredjedel av ledamöterna 
begär det. Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara 
skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt uppgift om de ärenden 
som ska behandlas. Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna 
är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.  

Vid utskottssammanträde ska protokoll föras i de delar där utskottet ej enbart bereder ett 
ärende inför beslut i nämnden.  

De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet bör beredas av utskottet om beredning 
behövs och ett utskott för de frågorna utsetts. Ordföranden, kommundirektören eller 
förvaltningschefen överlämnar sådana ärenden till utskottet.  

När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut. 

Justering av protokoll 
 
§ 15 
Protokollet justeras av ordföranden och minst en ledamot. 

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen skall 
redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 
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Reservation 
 
§ 16 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen skall 
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas före justeringen av protokollet. 

Information om beslut, kungörelser och tillkännagivanden av 
föreskrifter m.m.  
 
§ 17 
Styrelsen och nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna 
ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser.  

Delgivning 
 
§ 18 
Nämnden delges via ordföranden, förvaltningschefen, nämndens sekreterare, registrator eller 
annan anställd som nämnden bestämmer. 

Undertecknande av handlingar 
 
§ 19 
Från nämnden utgående skrivelser skall undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne 
av vice ordföranden och kontrasigneras av den handläggande tjänstemannen. På samma sätt 
undertecknas och kontrasigneras köpehandlingarna, kontrakt, avtal, fullmakter och liknande 
handlingar. 

Med stöd av delegation från nämnden får delegat på nämndens vägnar underteckna handlingar 
som upprättats med anledning av dennes delegationsbeslut. 

Från förvaltning utgående skrivelser skall undertecknas så som förvaltningschef bestämmer. 
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Datum 

2023-01-16 
Vår beteckning 

KS/2023:31 - 1.3.1 - 
Styrande dokument 

Kommunledningsförvaltningen 

Stöd och samordning 

Mottagare: 

 
Vår handläggare 

Staffan Källström 
Handläggare telefon 

0150-570 62 
Handläggare e-post 

staffan.kallstrom@katrineholm.se 

Revidering av kommunstyrelsens reglemente 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tillföra följande punkter, under angiven 
paragraf, i kommunstyrelsens reglemente 

§ 2, - Det kommunala ansvaret för kollektivtrafik inklusive skolskjuts 

§ 6, - Besluta om planuppdrag enligt plan- och bygglagen 

Ärendebeskrivning 
I samband med revision av kommunstyrelsens delegationsordning och överflyttning av 
beslut om skolskjuts konstaterades att arbetet med kollektivtrafik inte nämns i reglementet. 
Av denna anledning bör, för tydlighets skull, reglementet uppdateras med ett ansvar för 
kollektivtrafiken, men även mer specifikt med ansvaret för skolskjuts. Även om skolskjuts 
regleras i skollagen finns en logik i att den nämnd som ansvarar för budget i en fråga även 
har mandat att fatta beslut i samma fråga. Av den anledning bör § 2 i reglementet 
uppdateras med en punkt med lydelsen: ”Det kommunala ansvaret för kollektivtrafik 
inklusive skolskjuts”,  

Vad gäller besluten om planuppdrag har det inte funnits en utpekad funktion för detta. 
Fullmäktige bör därför uppdatera reglementet med en ny punkt i § 6 med lydelsen: ”Besluta 
om planuppdrag enligt plan- och bygglagen”. 

 

Staffan Källström 
Kommunjurist 

Beslutet skickas till: 

Kommunledningsförvaltningen 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Bildningsnämnden 

Akten 
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Datum 

2023-01-19 
Vår beteckning 

KS/2023:55 - 1.3.1 - 
Styrande dokument 

Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 

Mottagare: 

 
Vår handläggare 

Axel Stenbeck 
Handläggare telefon 

0150-570 80 
Handläggare e-post 

Axel.Stenbeck@katrineholm.se 

Revidering av förbundsordningen för 
samordningsförbundet RAR 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att, för sin del, anta reviderad 
förbundsordning för Samordningsförbundet RAR i Sörmland. 

Sammanfattning av ärendet 
Samordningsförbundet RAR Sörmland har inkommit med förslag på reviderad 
förbundsordning som ska antas i medlemskommunerna. 

Ärendets handlingar 
 Förslag - förbundsordning för Samordningsförbundet RAR i Sörmland. 

Axel Stenbeck 
Utredare 

Beslutet skickas till: 

Samordningsförbundet RAR 

Akt 
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Förbundsordning Dnr: 2023 / 

Skapad av: Charlotta Skålén, förbundschef Beslutad av: Förbundsstyrelsen 2022-12-08 

 

 

FÖRBUNDSORDNING 

FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET RAR I SÖRMLAND 
Samordningsförbundet RAR i Sörmland (nedan kallat förbundet) har inrättats med stöd av lagen 

(2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (FinsamL) mellan 

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, länets kommuner och Region Sörmland.  

 

1 § FÖRBUNDETS NAMN 
Förbundets namn är Samordningsförbundet RAR i Sörmland.  

 

2 § FÖRBUNDETS SÄTE 
Förbundets säte är Nyköping. 

 

3 § FÖRBUNDETS MEDLEMMAR 
Förbundets medlemmar är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Sörmland samt länets 

nio kommuner. 

 

4 § FÖRBUNDETS ÄNDAMÅL 
Förbundets ändamål är att inom det geografiska området för Sörmland svara för en finansiell 

samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region 

Sörmland och länets kommuner i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. 

Medlemmarna ska använda förbundets medel till gemensamma samordnade insatser och 

genomförande av dessa i syfte att individer, som står långt från arbetsmarknaden, ska uppnå eller 

förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete.   

 

5 § STYRELSEN 
Samordningsförbundet ska ledas av en styrelse. Styrelsen ska bestå av 12 ledamöter och 12 

ersättare. Varje förbundsmedlem utser minst en ledamot och en ersättare. Ersättarna har närvaro- 

och yttranderätt. Ledamöter och ersättare väljs för fyra år räknat från och med den 1 april året 

efter det att val av fullmäktige i region och kommuner har ägt rum. Styrelsen utser ordförande. 

 

6 § UPPGIFTER OCH BESLUTANDERÄTT 
Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har 

ordföranden utslagsröst. Innan beslut om budget ska ett samråd med medlemmarna ske.  

 

Förbundet har till uppgift att  

1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen  

2. stödja samverkan mellan samverkansparterna  

3. finansiera insatser för individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser  

4. besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordning ska användas  

5. svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder  

6. upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen 
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Samordningsförbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller 

vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller att tillhandahålla tjänster som är 

avsedda för enskilda.  

 

 

 
7 § PERSONAL 
Förbundsstyrelsen utser en tjänsteman som leder arbetet inom förbundet enligt styrelsens 

anvisningar.  

8 § INITIATIVRÄTT 
En medlem i förbundet har rätt att väcka ett ärende i förbundsstyrelsen (enligt respektive 

huvudmans beslutsordning).  

 

9 § SAMRÅD 
Styrelsen ska hålla förbundsmedlemmarna underrättade om den allmänna planläggningen av 

förbundets verksamhet och om frågor av större ekonomisk eller organisatorisk betydelse. 

Styrelsen har rätt att från förbundsmedlemmarna få de yttranden och upplysningarna som behövs 

för att styrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter.  

 

10 § KUNGÖRELSER 
Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden ska anslås på förbundets officiella 

hemsida.  

 

11 § ANDELAR I TILLGÅNGAR OCH SKULDER SAMT FÖRDELNING AV KOSTNADER  
Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till 

vad man tillskjutit för att täcka kostnaderna.  

Fördelningen mellan medlemmarna är att Försäkringskassan bidrar med hälften av medlen, 

Region Sörmland med en fjärdedel samt kommunerna med en fjärdedel. Fördelningen mellan 

kommunerna ska göras utifrån invånarantalet den 1 november året före det år som fördelningen 

avser.  

 

12 § STYRNING OCH INSYN  
Uppföljningar med helårsprognos presenteras för medlemmarna i samband 

med medlemsmöte två gånger per år. Bokslut skickas för godkännande till förbundets medlemmar 

tillsammans med hemställan om medlemsavgift. 

Förbundet får inte ingå borgen och inte heller sätta sig i skuld utöver vad som är sedvanliga 

krediter för verksamheten.  

 

13 § BUDGET 
Förbundsstyrelsen ska varje år upprätta en plan för förbundets verksamhet och ekonomi för de 

kommande tre åren. För det första av de tre åren ska styrelsen upprätta en preciserad årsbudget. 

Överskott eller underskott överförs till nästa verksamhetsår. Årsbudgeten ska också åtföljas av 

mål för verksamheten. 

Förbundsstyrelsen fastställer senast den 30 november budgeten för nästkommande kalenderår. 

Förbundsstyrelsen ska dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om budgeten. För första 

verksamhetsåret fastställs budgeten av medlemmarna i samband med att förbundet bildas. 

 

14 § REVISORER OCH REVISION  
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Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas av en revisor 

för varje förbundsmedlems räkning. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska 

Försäkringskassan utse en gemensam revisor. För länets nio kommuner och Region Sörmland 

utser Nyköpings kommun en gemensam revisor. 

 

Revisorer utses i övrigt i enlighet med bestämmelserna i 25 § FinsamL. 

Revisorer utses första gången för tiden från och med den 1 maj 2005 till och med den 31 mars 

2007. Därefter väljs revisorer för fyra år räknat från och med den 1 april året efter det  

att val av fullmäktige i region och kommuner har ägt rum. Mandattid för statens revisorer hanteras 

i särskild ordning. Vid revision tillämpas bestämmelserna i 26 § FinsamL. 

 

15 § UTTRÄDE 
En förbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre år. 

Vid en förbundsmedlems utträde upplöses förbundet och medlemmarnas ekonomiska  

mellanhavanden regleras enligt 11 § i denna förbundsordning. Om det efter utträde på den 

kommunala sidan återstår minst en kommun ska upplösning ske endast om det beslutas enligt 16 

§. 

 

16 § LIKVIDATION OCH UPPLÖSNING 
Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens om det eller om en eller flera 

medlemmar utträder ur förbundet. Ett sådant beslut ska alltid föregås av ett samråd mellan 

huvudmännen. 

 

När förbundet trätt i likvidation ska skulderna betalas och egendomen avyttras. Därefter  

ska kvarvarande tillgångar fördelas enligt principerna i 11 § i denna förbundsordning. 

Förbundsstyrelsen svarar för likvidationen. 

 

När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag ska den avge en slutredovisning för sin förvaltning.  

Det görs genom att styrelsen visar en förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet som 

redovisar betalning av skulder, försäljning av egendom och skiftet av resterande tillgångar 

därefter. Till berättelsen ska bifogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. Förbundet är 

upplöst när förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgivits medlemmarna. 

 

17 § TVISTER 
Tvister mellan förbundet och dess medlemmar ska avgöras vid en allmän domstol i Sverige. 

 

18 § ERSÄTTNING TILL LEDAMÖTER, ERSÄTTARE OCH REVISORER 
Arvode och andra ersättningar till ledamöter och ersättare i samordningsförbundets styrelse utgår 

från samma principer som gäller för förtroendevalda i Region Sörmland. Till ordförande utgår 3% 

och till vice ordförandena utgår 1,5% av referensarvodet. Referensarvodet är 100 % av gällande 

riksdagsledamotsarvode.  

 

För den revisor som Försäkringskassan utser betalas ersättning i särskild ordning. 

 

19 § ARKIVTILLSYN 
Kommunstyrelsen i Nyköpings kommun ansvarar för tillsynen av att samordningsförbundet 

fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782). 

 

20 § FÖRBUNDETS BILDANDE 
Förbundets bildades den 1 maj 2005.  
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Gemensam strategi för utveckling av Hjälmaren 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att för sin del anta styrdokumentet 
Gemensam övergripande strategi för Hjälmarens utveckling. 

Sammanfattning av ärendet 
Hjälmaren är Sveriges fjärde största sjö och sträcker sig genom tre län och fem kommuner.  
Sjön skapar vissa förutsättningar för näringslivsutveckling, landsbygdsutveckling och 
friluftsliv i samtliga kommuner och regioner som ligger runt sjön och utgör även en mer 
indirekt resurs för besöksnäringen, både för upplevelser kopplade direkt till sjön och att 
området kring Hjälmaren generellt blir mer attraktivt för besökare tack vare sjön. Trots 
detta bedöms sjöns potential inte nyttjas till fullo. 

För att det ska vara möjligt att både hantera befintliga frågeställningar och för att kunna 
bedriva ett effektivt utvecklingsarbete för Hjälmaren är det nödvändigt att berörda 
offentliga organisationer samlas under en gemensam målbild och tillsammans arbetar 
framåt både operativt och strategiskt. Syftet med strategin är att beskriva berörda 
organisationer gemensamma vilja och ambition kring utvecklingen av Hjälmaren inom 
landsbygdsutveckling, friluftsliv och besöksnäring.  

Aktörer kring sjön Hjälmaren har genom en projektgrupp tagit fram förslag på gemensam 
strategi för Hjälmarens utveckling, med fokus på hur sjön kan bli en resurs för området. 
Syftet med strategin är att beskriva berörda organisationer gemensamma vilja och ambition 
kring utvecklingen av Hjälmaren inom landsbygdsutveckling, friluftsliv och besöksnäring. En 
viktig del i denna strategi är att stärka samverkan mellan samtliga organisationer. I strategin 
bedöms detta bäst kunna hanteras genom en gemensam samordningsfunktion. 
Samordningsfunktionen kommer att placeras i någon av de 5 berörda kommunerna. 

Katrineholms kommun har deltagit i förarbetet genom workshops och på konferens där 
innehåll diskuterades.  

Strategin har landat i åtta olika teman: friluftsliv, besöksnäring, landsbygdsutveckling, 
maritim utveckling, naturmiljö, kulturmiljö, vattennivå- och kvalité samt fiske.  

Strategin har nu översänts för antagande till berörda aktörer. 

Ärendets handlingar 
 Gemensam övergripande strategi för Hjälmarens utveckling  
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Förvaltningens bedömning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen ser positivt på den gemensamma strategin och ambitionen 
att över organisationsgränser omformulera Hjälmarens roll i regionen till att bli en resurs 
för landsbygdsutveckling, friluftsliv och besöksnäring i området. Strategin stärker och 
hjälper till att utveckla Katrineholms kommuns möjligheter att nyttja Hjälmaren som en 
resurs. 

Jenny Herbertsson 
Miljöstrateg/vattensamordnare 

Beslutet skickas till: 

Linnea Hagenbjörk och Gustav Axberg, Projektledare Örebro kommun 
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Gemensam övergripande 
strategi för Hjälmarens 
utveckling



Sammanfattning
Hjälmaren är Sveriges fjärde största sjö och sträcker sig genom tre län och fem kommuner. 
Sjön skapar vissa förutsättningar för näringslivsutveckling, landsbygdsutveckling och frilufts-
liv i samtliga kommuner och regioner som ligger runt sjön och utgör även en mer indirekt 
resurs för besöksnäringen, både för upplevelser kopplade direkt till sjön och att området 
kring Hjälmaren generellt blir mer attraktivt för besökare tack vare sjön. 

Trots detta bedöms sjöns potential inte nyttjas till fullo. Detta är en problematik som bland 
annat beror på att Hjälmaren inte uppfattas som ett funktionellt område och något att samlas 
kring, utan snarare som något perifert och som en gräns. Att omdefiniera denna bild och se 
Hjälmaren som en resurs istället för en gräns är avgörande för att utveckling ska kunna ske.

Den potential och möjligheter, men även de utmaningar, som Hjälmaren har är desamma 
över hela sjön oavsett inom vilken administrativ gräns de visar sig. Det finns även samband 
och ömsesidiga beroenden mellan samtliga delar i sjön: från natur- och vattenvård, vattenför-
valtning, friluftsliv, maritima näringar, rekreationsaktiviteter och jordbruk till ekologisk och 
kemisk status, biologisk mångfald, resiliens mot översvämningar och så vidare. Detta innebär 
att Hjälmaren består av oerhört komplexa relationer som är svåra att hantera för enskilda 
organisationer eller på enskilda organisatoriska nivåer.

För att det ska vara möjligt att både hantera befintliga frågeställningar och för att kunna 
bedriva ett effektivt utvecklingsarbete för Hjälmaren är det nödvändigt att berörda offentliga 
organisationer samlas under en gemensam vision och tillsammans arbetar framåt både opera-
tivt och strategiskt. Den övergripande visionen för Hjälmaren är att:

Denna strategi har tagits fram gemensamt av Arboga kommun, Eskilstuna kommun, Katrine-
holms kommun, Vingåkers kommun, Örebro kommun, Region Sörmland, Region Västman-
land, Region Örebro län, Länsstyrelsen Södermanlands län, Länsstyrelsen Västmanlands län, 
Länsstyrelsen Örebro län, Destination Eskilstuna AB, Stua, Plus Katrineholm och Örebro-
kompaniet.

Syftet med strategin är att beskriva berörda organisationer gemensamma vilja och ambition 
kring utvecklingen av Hjälmaren inom temana friluftsliv, besöksnäring, landsbygdsutveck-
ling, maritim utveckling, naturmiljö, kulturmiljö, vattennivå- och kvalité samt fiske.

Målet med strategin är att utifrån den gemensamma viljan och ambitionen skapa optimala 
förutsättningar för att berörda organisationer tillsammans och var för sig långsiktigt arbetar 
åt samma håll för att utveckla Hjälmaren. Strategin utgör på detta sätt själva grunden i det 
fortsatta gemensamma arbetet.

Enbart på detta sätt bedöms det som möjligt att den potential som Hjälmaren har inom 
näringslivsutveckling, tillväxt, landsbygdsutveckling och rekreation tillvaratas. Med en sam-
ordnad utveckling från berörda offentliga organisationer skapas även en tydlighet och där-
med en trygghet hos drivna entreprenörer och eldsjälar inom civilsamhället. På detta sätt ska-
par en samordnad utveckling synergieffekter där resurser växlas upp för maximal effekt.

Utvecklingen av Hjälmaren sker på ett långsiktigt hållbart sätt och dess ekologiska och kemiska status 
är god. Insatser inom landsbygdsutveckling, friluftsliv, rekreation och besöksnäring samordnas och sker 
gemensamt över kommun- och länsgränser. Landsbygden på och kring Hjälmaren är levande och attrak-
tiv med goda förutsättningar för boende, etablering och service. Det breda utbudet av upplevelser på och 
kring Hjälmaren gör att sjön är ett välkänt besöksmål både nationellt och internationellt. Det aktiva 
båtlivet på sjön knyter samman både människor och landskap kring Hjälmaren.



Innehåll

Sammanfattning  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 2

Inledning  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 4
Bakgrund  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 4
Mål och syfte  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 5
Avgränsning  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 5

Kort om Hjälmaren  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 6
Ekologisk och kemisk status� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 6

Nulägesanalys � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 8
Hjälmaren i ett europeiskt sammanhang� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 9
Utvecklingsförutsättningar för större insjöar� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 11

Samverkan som övergripande strategisk förutsättning� � � � � � � � � � � 13
Målbild� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �13

Utvecklingsstrategi� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 14
Övergripande vision för Hjälmaren � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �14
Friluftsliv� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �14
Besöksnäring  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �15
Landsbygdsutveckling� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �16
Maritim utveckling� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �16
Naturmiljö  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �17
Kulturmiljö� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �18
Vattennivå och kvalité  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �18
Fiske  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �19

Implementering, uppföljning och revidering av strategin  � � � � � 20
Handlingsplan� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 20
Prioritering� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 20
Samordning  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 20

Bilagor  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 22
Tidigare ställningstaganden  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 23
Sammanställning av befintliga värden  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 34
Riksintresseområden � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 35



GEMENSAM ÖVERGRIPANDE STRATEGI FÖR HJÄLMARENS UTVECKLING4

1 Ett exempel där detta har skett, om än i mindre skala, är området Oset vid Hemfjärdens västra strand som utvecklats från en tidigare olje-
hamn samt avfallsdeponi till ett av Örebro läns populäraste rekreationsområden med höga sociala och naturvärden�

Bakgrund
Hjälmaren är Sveriges fjärde största sjö och sträcker 
sig genom tre län och fem kommuner.

Hjälmaren skapar vissa förutsättningar för både 
näringslivsutveckling, tillväxt och landsbygdsutveck-
ling i samtliga kommuner och regioner som ligger 
runt sjön, bland annat genom att vara en direkt 
resurs för exempelvis fisket, jordbruket och ham-
narna. Hjälmaren utgör även en mer indirekt resurs 
för besöksnäringen, både för upplevelser kopplade 
direkt till sjön och att området kring Hjälmaren 
generellt blir mer attraktivt för besökare tack vare 
sjön. Vidare utgör vattennära miljöer generellt en 
viktig resurs i landsbygdsutveckling genom att utgöra 
attraktiva boendemiljöer.

Trots att Hjälmaren bidrar med förutsättningar för 
näringslivsutveckling, landsbygdsutveckling och fri-
luftsliv bedöms sjöns potential inte nyttjas till fullo 
och det arbete som bedrivs för utveckling och natur-
vård inte ge full möjlig effekt.

Ur ett bredare perspektiv är detta en problematik 
som återfinns hos flera av de stora insjöarna och 
beror till stor del på att sjöar generellt inte har upp-
fattats som funktionella områden och något att 
samlas kring utan snarare som något perifert och i 
många fall som en barriär.

Detta är i högsta grad sant för Hjälmaren och visar 
sig bland annat i att planeringen för stad och lands-
bygd ofta görs med ryggen vänd mot sjön, vilket 
framgår av bland annat i de regionala utvecklings-
strategierna samt respektive kommuns översiktsplan 
med visst undantag för Arboga kommun som delvis 
vänder sig mot Hjälmaren.

Här handlar det om att omdefiniera bilden av vad 
funktionella områden faktiskt är och gå från den 
traditionella bilden av en funktionell region med en 
stad och dess mönster för befolkning, arbetsmarknad 
och ekonomi till att se områden med gemensamma 
möjligheter och utmaningar istället, det vill säga att 
se Hjälmaren som en resurs istället för en barriär.1  
Hjälmaren som en stor insjö visar med all tydlighet 
att både dess potential, dess möjligheter och dess 
utmaningar är desamma över hela sjön oavsett inom 
vilken administrativ gräns de visar sig.

Inte nog med att Hjälmarens, och andra sjöars, möj-
ligheter och utmaningar hänger ihop oavsett admi-
nistrativa gränser utan det finns även samband mel-
lan samtliga delar i sjön: från natur- och vattenvård, 
vattenförvaltning, friluftsliv, maritima näringar och 
rekreationsaktiviteter, jordbruk på land till ekolo-
gisk och kemisk status, biologisk mångfald, resiliens 
mot översvämningar och så vidare. Detta innebär 
att Hjälmaren består av oerhört komplexa relationer 
som är svåra att hantera för enskilda organisationer 
eller på enskilda organisatoriska nivåer.

Inledning

Oset� Fotograf: Susanne Flink�
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För att det ska vara möjligt att både hantera befint-
liga frågeställningar och för att kunna bedriva ett 
effektivt utvecklingsarbete för Hjälmaren är det nöd-
vändigt att berörda offentliga organisationer samlas 
under en gemensam målbild och tillsammans arbetar 
framåt. För att skapa förutsättningar för ett lång-
siktigt arbete är det avgörande att en sådan målbild 
formuleras i en gemensam strategi

Enbart på detta sätt bedöms det som möjligt att den 
potential som Hjälmaren har inom näringslivsut-
veckling, tillväxt, landsbygdsutveckling och rekrea-
tion tillvaratas. Med en samordnad utveckling från 
berörda offentliga organisationer skapas även en 
tydlighet och därmed en trygghet hos drivna entre-
prenörer och eldsjälar inom civilsamhället. På detta 
sätt skapar en samordnad utveckling synergieffekter 
där resurser växlas upp för maximal effekt. 

Mål och syfte
Syftet med strategin är att beskriva berörda organisa-
tioner gemensamma vilja och ambition kring utveck-
lingen av Hjälmaren inom landsbygdsutveckling, 
friluftsliv och besöksnäring. 

Målet med strategin är att utifrån den gemensamma 
viljan och ambitionen skapa optimala förutsätt-
ningar för att berörda organisationer tillsammans 
och var för sig långsiktigt arbetar åt samma håll för 
att utveckla Hjälmaren. Strategin utgör på detta sätt 
själva grunden i det fortsatta gemensamma arbetet.

Avgränsning
Strategin avgränsar sig till att beskriva berörda orga-
nisationer gemensamma vilja och ambition kring 
utvecklingen av Hjälmaren för rekreation, friluftsliv, 
besöksnäring och landsbygdsutveckling.

Trots denna avgränsning behöver strategin förhålla 
sig till frågeställningar som exempelvis vattenkvalité, 
reglering av vattennivå och yrkesfiskets intressen. 
Strategin förhåller sig även till frågeställningar som 
kretsar kring hur attraktiva boendemiljöer på lands-
bygden kan stärkas och skapas.

Att förhålla sig till en frågeställning innebär dock 
inte att överta ansvaret för den utan respektive orga-
nisations ordinarie ansvar kvarstår. Till exempel 
kvarstår ansvaret för miljöövervakningen i enlighet 
med EU:s ramdirektiv för vatten hos vattenmyndig-
heten och länsstyrelserna, och ansvaret för vatten-
regleringen hos Hjälmarens vattenförbund.

Strategin har ingen exakt geografisk avgränsning 
då detta riskerar att vara kontraproduktivt för dess 
syfte. Istället bedöms all verksamhet på land och 
vatten som kan ha påverkan på Hjälmaren och dess 
direkta närmiljö omfattas av strategin.

Strategin utgår från respektive organisations vikti-
gare styrdokument, som exempelvis översiktsplan 
eller regional utvecklingsstrategi. Detta möjliggör 
bland annat ställningstaganden som gränsar till 
fysisk planering utan att för den sakens skull ifråga-
sätta det kommunala planmonopolet.

Fotograf: Leif Gustavsson�
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Hjälmaren är till ytan Sveriges fjärde största sjö och 
en av de 25 största i Europa. Kring Hjälmaren ligger 
fem kommuner: Arboga, Eskilstuna, Katrineholm, 
Vingåker och Örebro. Sjön sträcker sig genom tre 
olika län: Södermanland, Västmanland och Örebro.

Under åren 1878–1887 sänktes Hjälmarens vattenyta 
genom en sjösänkning med syfte att skapa ytterligare 
odlingsmark och för att genom reglering minska ris-
ken för översvämningar. Medelvattenståndet sänktes 
med ca 180 cm och innebar att ca 18 500 hektar åker, 
äng och annan mark ”skapades”.

Hjälmaren är belägen cirka 22 meter över havet och 
medelvattenståndet är 21,82 meter över havet2. Sjön 
är indelad i fyra olika bassänger: Hemfjärden, Mel-
lanfjärden, Storhjälmaren och Östra Hjälmaren.

Hjälmaren är en näringsrik och relativt grund slättsjö 
med ett medeldjup på 6,2 meter. Det största djupet, 
20 meter, återfinns i Östra Hjälmaren norr om en 
förkastningsbrant vid Tåkenön. Förkastningsbran-
terna löper i öst-västlig riktning och bidrar till branta 
stränder mot norr. Genom Hjälmaren, i nord-sydlig 
riktning går ett antal rullstensåsar som tillsammans 
med biåsar bildar små öar och näs. Den största ön i 
Hjälmaren är Vinön med en yta på cirka 450 hektar. 

Andra större öar i Hjälmaren är Björkön, Valen och 
Tåkenön.

Hjälmaren är viktig för yrkesfiske och rekreation. 
Hjälmarens fiskrikedom i kombination med många 
öar och skär som utgör häckningsplatser lockar ett 
rikt fågelliv. Stora delar av Hjälmaren omringas av 
delvis skyddade lövskogar.

Ekologisk och kemisk status
Miljökvalitetsnormer för vatten föreskriver om läg-
sta godtagbara miljökvalitet, både ekologisk och 
kemiskt, inom ett geografiskt område, så kallade vat-
tenförekomster. Hjälmaren består av fyra vattenföre-
komster; Hemfjärden, Mellanfjärden, Storhjälmaren 
och Östra Hjälmaren. Samtliga vattenförekomster 
har statusklassning dålig ekologisk status och främsta 
orsak är påverkan av övergödning. Enligt gällande 
miljökvalitetsnormer ska sjön uppnå god ekologisk 
status senast år 2033.

Vattenkvaliteten i Hjälmaren påverkas av hela avrin-
ningsområdet. Hjälmaren hör till Eskilstunaåns 
avrinningsområde som har en total areal av 4183 
km2 och är indelat i 81 vattenförekomster. Avrin-

Kort om Hjälmaren

2 Enligt gällande vattendom från 1988 får nivån variera mellan 22,10 och 21,62 meter�

Hjälmaren sträcker sig genom tre län och fem kommuner�
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ningsområdet ligger huvudsakligen i Örebro län 
medan mindre delar är belägna i Västmanlands län 
och Södermanlands län. Totalt ingår tio kommuner i 
avrinningsområdet.

En stor utmaning för Hjälmaren är övergödnings-
problematiken. Hjälmaren är en näringsrik och rela-
tivt grund slättsjö med ett medelvattendjup på 6 m, 
vilket innebär att utspädningseffekten är begränsad. 
Höga halter av kväve och fosfor leder till försämrade 
livsmiljöer, med bland annat igenväxning, algblom-
ning och syrebrist. Belastning från jordbruksmark, 
avloppsreningsverk och enskilda avlopp är betydande 
påverkanskällor. En historisk hög belastning i kom-
bination med en sjösänkning bidrar också till den 
nuvarande kraftiga övergödningen av Hjälmaren. 

Samtliga vattenförekomster i Hjälmaren har sta-
tusklassning uppnår ej god kemisk status. Enligt 
gällande miljökvalitetsnormer ska sjön uppnå god 
kemisk ytvattenstatus med undantag för mindre 
stränga krav gällande kvicksilver och bromerade 
difenyletrar. Dessa ämnen förekommer överallt i 
den svenska naturen, därför har alla svenska sjöar 
och vattendrag undantag i form av mindre strängt 
krav gällande dessa ämnen. För vattenförekomsterna 
Hemfjärden, Mellanfjärden, och Storhjälmaren finns 
även ett undantag om senare målår 2027 på grund av 
att gränsvärdet för PFOS överskrids.
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Nulägesanalys
Hjälmaren är Sveriges fjärde största sjö och sträcker 
sig genom tre län och fem kommuner. Hjälmaren 
är viktig för yrkesfiske, rekreation och besöksnä-
ring. Runt Hjälmaren finns ett unikt och värdefullt 
kulturlandskap med rika lövskogsmiljöer som hyser 
höga naturvärden. 

I samband med framtagande av strategin har berörda 
organisationer gjort en gemensam kartläggning av 
befintliga värden kring Hjälmaren. De värden som 
främst förekommer är natur- och kulturmiljövärden, 
men också flertalet besöksmål och leder av olika slag. 
Sammanställningen visar på en stor utvecklingspo-
tential då det finns många värden kring Hjälmaren 
som skulle kunna kopplas samman och paketeras 
över kommun- och länsgränser.

Hjälmaren skapar förutsättningar för näringslivs-
utveckling, tillväxt och landsbygdsutveckling i 
kommuner och regioner som gränsar till sjön, bland 
annat genom att vara en direkt resurs exempelvis 
fisket, jordbruket och hamnarna. Hjälmaren är även 
en mer indirekt, eller potentiell, resurs för besöksnä-
ringen, både för upplevelser kopplade direkt till sjön 
och att området kring Hjälmaren generellt blir mer 
attraktivt för besökare tack vare sjön.

Vattennära miljöer är en viktig resurs i landsbygds-
utveckling. Hjälmaren skapar förutsättningar för 
arbetstillfällen och attraktiva boendemiljöer på 
landsbygden. Denna utveckling är dock beroende av 
tillgången till lokal service, samtidigt som utveckling 
kring Hjälmaren i sig kan skapa förutsättningar för 
lokal service.

Runt Hjälmaren fanns år 2019 ca 1670 företag med 
3300 anställda3, majoriteten av dessa använder inte 
Hjälmaren som resurs i sitt arbete vare sig direkt 
eller indirekt. De största branscherna runt Hjälmaren 
är jordbruket och byggverksamheterna. Att jord-
bruket utgör den största branschen är naturligt då 
huvudsyftet med sjösänkningen i slutet av 1800-talet 
var att frilägga jordbruksmark. Majoriteten av jord-
bruksföretagen är små och utgörs av blandade jord-
bruk, spannmålsodling och mjölk- och nötbönder. 
Jordbruket nyttjar sjön både indirekt genom jord-
bruksmark och mer direkt genom att använda sjöns 
vattenreserver för bevattning.

Relativt få personer är sysselsatta i någon av de 
branscher som är direkt beroende av Hjälmaren. De 
branscher som använder sig av en sjö, ett vattendrag 
eller ett hav som resurs för sin verksamhet brukar 

Sammanställning av befintliga värden kring Hjälmaren. Kartan finns som bilaga i större format.
3 Grunderna till en strategi för Hjälmaren (Sweco, 2019)� Beställd av Länsstyrelsen i Örebro län�
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benämnas maritima näringar. Besöksnäringen är den 
största maritima branschen4 kring Hjälmaren och 
sysselsätter totalt 95 personer.

Besöksnäringen kring Hjälmaren är dock ytterst 
begränsad om man ser till det totala antalet syssel-
satta (3 300) kring Hjälmaren. Inom besöksnäringen 
står restaurangverksamhet för 62 procent av syssel-
sättningen, 13 procent arbetar inom hotell, 12 pro-
cent inom övrigt (exempelvis museiverksamhet) och 
8 procent inom konferens. Betydelsen av Hjälmaren 
för besöksnäringen varierar troligen från central och 
avgörande för en del av de hotell och stugbyar som 
ligger vid sjön, till i princip obefintlig för andra aktö-
rer, exempelvis pizzerior.

Hjälmarens regionalekonomiska betydelse är begrän-
sad. Realistiskt sett har inte Hjälmaren förutsätt-
ningar att utgöra vare sig en lokal eller regional 
tillväxtmotor inom klassiska maritima näringar som 
transporter, godshantering eller maritim tillverkning. 
Däremot finns en stor potential att utveckla besök-
snäringen. Även om Hjälmaren i sig inte behöver 
vara en besöksanledning bedöms sjön ha potential 
att utgöra en del i en större besöksupplevelse.

Potentialen för besöksnäringen har ett samband med 
invånarnas upplevelse och nyttjande av sjön. Hjäl-
maren upplevs inte som en aktiv del i människors 
vardag, sjön har ingen stark närvaro i den lokala och 
regionala identiteten. Orsaken till detta kan både 
bero på att Hjälmaren inte upplevs som tillgänglig 
för bad, båtliv, fiske och annan rekreation och dels 
till att trakterna kring sjön är präglade av en annan 
typ av näringsliv än den som förknippas med sjöliv.

Upplevelsen av att Hjälmaren inte är tillgänglig 
stärks av att regioner och kommuner kring sjön 

planeringsmässigt vänder ryggen mot Hjälmaren5, 
vilket bland annat kan ses i de regionala utveck-
lingsstrategierna och kommunernas översiktsplaner. 
Västmanland och Södermanland vänder sig snarare 
mot Mälardalen än en identifierar sig som en del av 
Hjälmarbygden. Detta manifesteras genom den sam-
verkan man bedriver men också genom namn som 
Mälardalens högskola i Eskilstuna eller Näringslivs-
strategi Västra Mälardalen som Arboga äger tillsam-
mans med Kungsör och Köping.

Det är dock möjligt att vända denna utveckling 
och skapa kontakt med sjön och stärka bilden av 
Hjälmaren som en resurs. Ett exempel där detta har 
skett är Oset Rynningeviken vid Hemfjärdens västra 
strand där Örebro kommun sedan 1990-talet har lagt 
stora resurser på att utveckla en tidigare oljehamn 
och avfallsdeponi till ett av Örebro läns populäraste 
rekreationsområden.

En viktig aspekt för att försöka vända utvecklingen 
är att medvetandegöra Hjälmaren och dess potential 
både i berörda organisationer och hos kommunin-
vånarna. Detta behöver göras både på strategisk och 
operativ nivå genom insatser i den fysiska miljön.

Det finns redan idag flera olika projekt, samarbeten 
och organisationer som arbetar med att utveckla 
Hjälmaren som sjö och plats, bland annat med att 
förbättra vattenkvaliteten, skötsel av lövskogar och 
besöksnäring. Frågorna som är i fokus är enskilda 
men ofta komplexa. Utvecklingen sker dock inte 
samordnat eller med den kraft som krävs för att nå 
full effekt och i dagsläget saknas ett övergripande 
samarbete eller samordningsfunktion kring till 
exempel friluftsliv och rekreation kring Hjälmaren. 
Ett första steg mot en gemensam riktning är denna 
övergripande strategi för Hjälmaren som rekreations-
område.

Med en ökad samordning mellan olika intressen och 
berörda organisationer kan Hjälmaren nyttjas på 
ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart sätt. 
Hållbarhetens tre delar är viktiga för att Hjälmaren 
både ska fungera som besöksmål och vara en viktig 
ekologisk resurs för både människor och djur. En 
avgörande aspekt för att implementera strategin är 
att nödvändiga resurser avsätts för att driva och för-
valta utvecklingen och att strukturerade former för 
detta finns.

Hjälmaren i ett europeiskt  
sammanhang
De utmaningar och möjligheter som beskrivits ovan 
och tidigare i strategin är på inga sätt unika för Hjäl-
maren utan är till stora delar gemensamma med flera 
stora europeiska insjöar. 

4 Sweco har arbetat fram en branschindelning specifikt för Hjälmaren med utgångspunkt i Havs- och vattenmyndighetens definition av mariti-
ma näringar. Besöksnäring har i Swecos branschindelning fått en vidare definition som inkluderar fler branscher än hotell och restaurang. 
5 Grunderna till en strategi för Hjälmaren (Sweco, 2019)� Beställd av Länsstyrelsen i Örebro län�

Antalet sysselsatta i maritima och delvis maritima branscher kring 
Hjälmaren� Figur från slutrapport Grunderna till en strategi för Hjälma-
ren (Sweco 2019)�
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Detta har bland annat analyserats inom ramen för 
ESPON 2020 samarbetsprogram6 och presenterats i 
rapporten Lakes – spatial progress and integrated develop-
ment opportunities of large lakes in Europe (2021). 

Analysen visar att det finns ett antal återkommande 
utmaningar och möjligheter för de stora insjöarna. 
Dessa kan kategoriseras under fyra olika policyom-
råden:

• Vattenförvaltning

• Vatten- och naturvård

• Rekreation- och besöksnäringsutveckling

• Maritima transporter

De första tre policyområdena är aktuella att hantera 
på och kring Hjälmaren medan förutsättningarna 
för maritima transporter bedöms som mindre bra. 
Gemensamt för samtliga områden är att varken möj-
ligheterna eller utmaningarna är möjliga att omhän-
derta för en ensam aktör utan förutsätter ett omfat-
tande samarbete vertikalt och horisontellt.

I Hjälmarens fall innebär detta att ett samarbete 
både horisontellt inom samma organisatoriska nivå 
(exempelvis inter-regionalt) samt vertikalt mellan 
dessa olika organisatoriska nivåer (exempelvis mel-
lan kommun, region och stat) är nödvändiga för att 
hantera utmaningar och för att omhänderta sjöns 
möjligheter.

I den analys av större europeiska insjöar som gjorts 
inom ramen för ESPON 2020 har ett par generella 
samarbetsmönster kunnat identifieras:

• Sjöcentrerade territoriella samarbeten: stödjer 
ofta en gemensam vision för hela området kring 
sjön. Utgör ofta en bra ingång och synliggör de 
olika organisatoriska nivåerna som samarbetar 
kring sjön. Denna samarbetsform saknas i dags-
läget för Hjälmaren.

• Kommunala samarbeten: utgör ofta en avgö-
rande samarbetsform för lokal utveckling och 
mer strategisk planering på landområdena kring 
sjön. Även ofta avgörande för konkreta utveck-
lingsprojekt inom exempelvis besöksnäring. 
Samarbetet Hjälmarens lövskogar och Visit Hjäl-
maren är två exempel på denna samarbetsform 
även om de inte är uteslutande kommunala.

• Internationella avtal: denna samarbetsform är 
vanlig vid sjöar som sträcker sig över interna-
tionella gränser. Förvaltningen av dessa sjöar är 
ofta fokuserade till det egna landet. Denna sam-
arbetsform är inte aktuell för Hjälmaren.

• Vattenförvaltning: dessa samarbeten är avgö-
rande för implementeringen av vattendirektivet 

och samlar ofta en bred representation från 
både kommunal och statlig nivå, civilsamhälle 
och näringsliv. Verksamheten varierar beroende 
nationella regelverk. Här återfinns både Hjälma-
rens Vattenvårdsförbund och Hjälmarens Vatten-
förbund.

• Lokala utvecklingsgrupper: fungerar ofta som 
bottom-up samarbeten som exempelvis fiskeriför-
eningar. Dessa kan ofta börja med en sakfråga 
för att sedan utvecklas till något större. Här 
finns ett stort antal samarbeten på Hjälmaren 
som exempelvis Hjälmarens Fiskareförbund och 
andra föreningar.

• Intressegrupper: dessa grupper bildas ofta som 
en sammanslutning som arbetar med en enskild 
sakfråga, till exempel skapandet av ett naturre-
servat. Här finns ett stort antal samarbeten på 
Hjälmaren som Hjälmarens vänner och Hjälma-
rens båtförbund.

Generellt kan sägas att större insjöar som inte 
sträcker sig över internationella gränser ofta har 
fokus på lokala och regionala initiativ som stödjer sig 
på nationell lagstiftning eller på bottom-up initiativ. 

Utifrån den mängd av oerhört komplexa relationer 
som en större sjö utgörs av är dock samarbetet sällan 
så renodlat som antyds ovan utan olika samarbeten 
kan utvecklas över tid med mer eller mindre klara 
avgränsningar mot varandra.

Ett komplext nätverk av olika samarbeten har givet-
vis sina styrkor, men det går även att konstatera att 
förekomsten av flera olika organisatoriska nivåer 
och gränser kring samma funktionella område gör 
beslutsfattandet fragmenterat och trögt. Som en 
motreaktion på detta uppstår ofta olika typer av sam-
arbeten, något som har beskrivits ovan i punktlistan.

Generellt är dessa samarbetens kapacitet inte opti-
mal, ofta beroende på att de inte resurssätts i tillräck-
lig omfattning eller inte har tillgång till rätt nivå av 
beslutsfattare. Denna typ av samarbeten begränsas 
även av att en sjö består av ett komplext nätverk av 
ömsesidigt beroende relationer som befinner sig 
på flera olika organisatoriska nivåer. Här blir själva 
mängden samarbeten och sakfrågor, och komplex-
iteten i dem, ett hinder för effektivitet och för en 
gemensam utveckling av området då ingen enskild 
aktör har möjlighet att omhänderta sjöns utmaningar 
eller möjligheter.

För att detta ska vara möjligt behöver en integre-
rad territoriell utveckling ske vilket bara är möjligt 
genom ett samarbete vertikalt och horisontellt.

6 Delfinansierat av europeiska regionala utvecklingsfonden och syftandes till att främja ett europeiskt territoriellt perspektiv inom utveckling och 
samarbete genom forskning, kunskapsförmedling och policystudier.



GEMENSAM ÖVERGRIPANDE STRATEGI FÖR HJÄLMARENS UTVECKLING 11

Utvecklingsförutsättningar för 
större insjöar
För att omhänderta den potential och för att han-
tera de utmaningar som finns i större insjöar är det 
nödvändigt med ett relativt omfattande vertikalt 
och horisontellt samarbete. Även för denna typ av 
samarbete visar större insjöar, inklusive Hjälmaren, 
goda förutsättningar. För att ett sådant samarbete 
ska komma till stånd och vara framgångsrikt krävs 
det dock två perspektivskiften. Dessa perspektivskif-
ten har illustrerats i den analys av större europeiska 
insjöar som gjorts inom ramen för ESPON 2020.

För det första måste sjön etableras som ett legitimt 
fokusområde för exempelvis vattenförvaltning, 
natur- och vattenvård, ekonomisk tillväxt, gemen-
samt kulturarv, besöksnäringsutveckling, friluftsliv, 
fiske och så vidare. Hjälmaren utgör till viss del ett 
legitimt fokusområde, framförallt vad gäller vatten-
förvaltning och natur- och vattenvård, men flera 
potentiellt stora teman, som exempelvis friluftsliv, 
besöksnäring och annan ekonomisk tillväxt, hanteras 
ännu inte med Hjälmaren i fokus.

Den integrerade utvecklingen som detta syftar till 
bör ses som ett komplement till den mer traditionella 
bilden av en funktionell region med en stad och dess 
mönster för befolkning, arbetsmarknad och eko-
nomi, och inte som en ersättning.

För det andra behöver planeringsuppfattningen av en 
större sjö som barriär ändras. Detta perspektivskifte 
är särskilt viktigt för sjöar som delas in i olika admi-
nistrativa gränser, liksom Hjälmaren. Att Hjälmaren 
upplevs som en barriär i planeringen syns tydligt i 
respektive kommuns översiktsplan samt i de regio-
nala utvecklingsstrategierna som i princip i samtliga 
fall utgår från den traditionella bilden av en funktio-
nell region med en perifer sjö som utgör gränsen mot 
andra funktionella regioner.

Syftet med perspektivskiftet är att sjön ska upplevas 
som en katalysator för gemensam utveckling snarare 
än som en barriär för utveckling.

Här handlar det om att omdefiniera bilden av vad 
funktionella områden faktiskt är och gå från den 
traditionella bilden av en funktionell region med en 
stad och dess mönster för befolkning, arbetsmarknad 
och ekonomi till att se områden med gemensamma 
möjligheter och utmaningar istället, det vill säga att 
se Hjälmaren som en resurs istället för en barriär och 
som ett funktionellt område med samma möjligheter 
och utmaningar oavsett inom vilken administrativ 
gräns som de visar sig.

Genom perspektivskiftet blir det möjligt att åstad-
komma en integrerad utveckling inom ett antal 
områden:

Perspektivskifte för större sjöar� Figur från rapporten Lakes – spatial progress and integrated development opportunities of large lakes in Europe 
(ESPON samarbetsprogram 2021)�
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• Integration mellan sjöns geografiska områden 
med gemensam arbetsmarknad, naturskyddsom-
råden eller strukturer för friluftsliv.

• Integration mellan land och sjö inom den fysiska 
planeringen. 

• Integration mellan olika policyområden och sek-
toriella intressen.

• Vertikal integration mellan olika organisatoriska 
nivåer.

• Europeisk integration mellan större sjöregioner.

Samtliga områden i punktlistan ovan är stora och 
tidskrävande processer. Läggs sedan sjöars oerhört 
komplexa relationer inom en stor mängd frågor till 
bilden framstår en nästan oöverblickbar process. Det 
blir därför viktigt att analysera behovet i det enskilda 
fallet och vad som bör vara ett mål och vad som är 
ett verktyg. Det blir även viktigt att respektera att 
utvecklingen är tidskrävande och att samarbetet kan 
behöva tillåtas växa fram under en längre tid.

För att omhänderta och hantera Hjälmarens möj-
ligheter och utmaningar finns det ett behov av att 
utveckla ett horisontellt och vertikalt samarbete 
mellan de kommuner, regioner och länsstyrelser 
som ligger på och kring sjön. Målet med ett sådant 
arbete är att bättre kunna driva en integrerad ter-
ritoriell utveckling inom vissa policyområden som 
landsbygdsutveckling, friluftsliv och besöksnäring. 
Möjlighet att utöka antalet områden finns över tid. 
För att detta ska vara möjligt är ett första steg att 
integrera de policys, styrdokument, som berörda 
kommuner, regioner och länsstyrelser har och på det 
sättet formulera en gemensam målbild över Hjälma-
rens framtida utveckling.
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Samverkan som övergripande  
strategisk förutsättning
Samverkan utgör en grundförutsättning för att ett 
långsiktigt strategiskt arbete ska kunna ske och ge 
full effekt. Att berörda organisationer arbetar till-
sammans är därför det huvudsakliga verktyg som 
finns för att den gemensamma strategin ska gå att 
implementera.

Målbild
Utvecklingen på och kring Hjälmaren ska ske sam-
ordnat genom en gemensam samordningsfunktion 
bestående av berörda offentliga organisationer. 
Samverkan över kommun- och länsgränser inom 
både policy och konkreta åtgärder ses som naturligt 
och kanaliseras genom den samordnande funktio-
nen varvid synergieffekter skapas. Berörda delar av 
civilsamhälle och näringsliv är aktivt involverade av 
utvecklingen som sker på ett hållbart sätt och utifrån 
gemensamt uppsatta mål med djup lokal förankring.

• Samordningen på och kring Hjälmaren 
ska ske på ett långsiktigt hållbart sätt 
och utgå från gemensamt uppsatta mål 
inom bland annat områdena friluftsliv, 
landsbygdsutveckling, besöksnäring, 
maritim utveckling samt information 
och kommunikation. Att förhålla sig till 
olika intressen, som till exempel vatten-
kvalitet, vattenreglering, naturvård, kul-
turmiljövärden är en avgörande del.

• Administrativa gränser ska överbryggas 
och Hjälmaren ska ses som en enhet 
för att möjliggöra en prioritering av var 
enskilda insatser ger störst effekt för 
helheten.

• Befintliga nätverk och samarbeten ska 
identifieras och stärkas genom den utö-
kade samordningen på och kring Hjäl-
maren.

• Berörda delar av civilsamhälle och 
näringsliv ska inkluderas i utvecklingen 
av Hjälmaren och lokala initiativ som 
går i linje med uppsatta mål ska stär-
kas. Att skapa en övergripande form 

med starkt lokalt engagemang och med 
respekt för varandras förutsättningar är 
viktigt för den gemensamma samord-
ningsfunktionen.

• Information och kommunikation kring 
utbudet på och kring Hjälmaren ska ske 
samordnat utifrån en helhetssyn på Hjäl-
maren. Här kan bland annat utflyktsmål, 
tillgänglighet och utbud av faciliteter 
beskrivas utifrån en gemensam standard 
och ske samordnat i relevanta kanaler.

• Ett gemensamt naturum för Hjälma-
ren – ett Hjälmarrum – bör anläggas 
för att väcka och stärka invånares och 
besökares intresse för Hjälmarens natur-
miljöer och förmedla kunskap om natur, 
naturvård och människors påverkan 
på naturen. Den gemensamma sam-
ordningsfunktionen kan exempelvis ha 
sin utgångspunkt inom ramen för ett 
gemensamt naturum. Hjälmarrummet 
kan även utgöra en stark nod för besök-
snäringen.
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Utvecklingsstrategi

Samverkan mellan de olika teman som strategin han-
terar är generellt helt nödvändig för att Hjälmaren 
ska kunna utvecklas långsiktigt hållbart. 

Utvecklingsstrategin disponeras inom åtta olika 
teman. Respektive tema börjar med en framtidsbild 
och följs sedan av ett antal ställningstaganden i 
punktform. Ställningstagandena ska ses som verktyg 
för att gå från nuläge till framtidsbild.

I utvecklingsstrategin har ingen prioritering mellan 
teman eller mellan ställningstaganden gjorts. Detta 
är ett medvetet val då denna prioritering måste göras 
av respektive organisation var för sig utifrån sina 
egna förutsättningar, se mer under rubrik Implemente-
ring, uppföljning och revidering av strategin.

Övergripande vision för Hjälmaren
Utvecklingen av Hjälmaren sker på ett långsiktigt 
hållbart sätt och dess ekologiska och kemiska status 
är god. Insatser inom landsbygdsutveckling, frilufts-
liv, rekreation och besöksnäring samordnas och sker 
gemensamt över kommun- och länsgränser.

Landsbygden på och kring Hjälmaren är levande 
och attraktiv med goda förutsättningar för boende, 
etablering och service. Det breda utbudet av upp-

levelser på och kring Hjälmaren gör att sjön är ett 
välkänt besöksmål både nationellt och internatio-
nellt. Det aktiva båtlivet på sjön knyter samman både 
människor och landskap kring Hjälmaren.

Friluftsliv
Friluftslivet på och kring Hjälmaren är välutbyggt. 
Utvecklingen sker samordnat och på ett långsiktigt 
hållbart sätt. Friluftslivet på och kring Hjälmaren 
upplevs attraktivt och är tillgängligt för invånare och 
besökare i alla målgrupper.

• Planeringen av friluftslivet på och kring Hjäl-
maren ska ske samordnat över kommun- och 
länsgränser utifrån gemensamt uppsatta mål. 
Särskilt strategiska platser ska identifieras ur ett 
kommun- och länsövergripande perspektiv och 
ska bland annat stödja landsbygdsutveckling och 
destinationsutveckling.

• Samverkan med markägare ska ske i ett tidigt 
skede av planeringen av friluftslivet och är avgö-
rande för att skapa en samsyn mellan friluftsli-
vets intressen och enskilda markägares intressen.

• Strategiskt utpekade land- och vattenområden på 
och kring Hjälmaren ges skydd i form av exem-

Illustration av utvecklingsstrategin�
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pelvis natur- eller kulturreservat eller genom 
planbestämmelse och skapar därmed goda för-
utsättningar för både en ekologiskt hållbar miljö 
och ett rikt friluftsliv. Avgörande är att Hjälma-
rens värdefulla natur- och kulturmiljöer syn-
liggörs samordnat för att skapa ett och samma 
sammanhang för det rörliga friluftslivet.

• Befintliga anläggningar för friluftsliv, som exem-
pelvis vandrings-, cykel- och kanotleder på och 
kring Hjälmaren ska identifieras och om möjligt 
bindas samman över kommun- och länsgränser 
genom att förbindelser skapas. På sikt kan dessa 
kopplas samman med leder utanför Hjälmarom-
rådet.

• Etableringsförfrågningar som stärker friluftsli-
vets förutsättningar, till exempel kring uthyrning 
av båtar, kanoter och cyklar, ska ses som posi-
tiva. Undantag kan dock finnas utifrån platsens 
specifika förutsättningar som exempelvis natur- 
och kulturmiljövärden eller utifrån gestaltnings-
krav.

Besöksnäring
Det breda utbudet av upplevelser på och kring Hjäl-
maren gör att sjön är ett välkänt besöksmål både 
nationellt och internationellt. Destinationsutveck-
lingen sker hållbart samt samordnat i syfte att stärka 
Hjälmarens platsvarumärke.

• En marknadsanalys för Hjälmaren som 
besöksmål ska tas fram där både basutbud och 

dragare på och kring Hjälmaren identifieras.

• Marknadsföring och kommunikation kring Hjäl-
maren som besöksmål ska ske samordnat och 
utifrån premissen att besöksnäring ska ske på ett 
långsiktigt hållbart sätt. På sikt bör samverkan 
med relevanta aktörer för att stärka Hjälmaren 
som besöksmål även för internationella besökare.

• Vid marknadsföring och kommunikation kring 
besöksmålpunkter och friluftsliv på och kring 
Hjälmaren ska lokala entreprenörer lyftas fram 
och inkluderas.

• Besöksnäringens, friluftslivets och båtlivets 
intressen ska stärkas och tillgängliggöras genom 
både goda faciliteter, god kollektivtrafik och 
annan tillgänglighet på land och till sjöss till 
strategiskt viktiga platser. Planering och bedöm-
ning av vilka platser som är strategiskt viktiga 
ska ske samordnat över kommun- och länsgrän-
ser.

• Känsliga miljöer, olämpliga för mer omfattande 
besöksnäring och friluftsliv, ska identifieras och 
beaktas.

• Etableringsförfrågningar som stärker besöksnä-
ringens förutsättningar, till exempel etablering 
av ställplatser, boendeanläggningar, uthyrning av 
båtar, kanoter och cyklar, ska ses som positiva. 
Undantag kan dock finnas utifrån platsens speci-
fika förutsättningar som exempelvis natur- och 
kulturmiljövärden eller utifrån gestaltningskrav.

Paddling i närheten av Hedlandets naturreservat�
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• Information om befintligt stöd för affärsut-
veckling och produktutveckling inom besök-
snäringen kring Hjälmaren ska samlas och ske 
samordnat.

Landsbygdsutveckling
Landsbygden på och kring Hjälmaren är levande och 
attraktiv med goda förutsättningar för både etable-
ring och inflytt och därmed bibehållen eller utveck-
lad service. Hjälmaren stärker närliggande byar och 
samhällen genom att utgöra en attraktiv miljö. Syner-
gieffekter och förstärkande processer uppstår konti-
nuerligt då lokalt näringsliv och civilsamhälle stärker 
utvecklingen av Hjälmaren genom både aktiviteter 
och attraktiva miljöer och vice versa.

• Hjälmaren ska ses som en resurs för lokal 
utveckling genom att sjön gynnar lantbrukare 
och djurägare genom exempelvis fortsatt pro-
duktion av livsmedel och livsmedelsförädling 
och genom en brett definierad besöksnäring 
som bidrar till arbetstillfällen på landsbygden 
kring sjön. På så sätt bidrar Hjälmaren även 
till att stärka kopplingen mellan stad och land. 
Lantbruket i sin tur stärker Hjälmaren genom att 
bevara mosaiken i landskapet och värna om de 
värdefulla vattennära betesmarkerna.

• Initiativ från lokalt civilsamhälle och näringsliv 
ska på ett tydligt sätt inkluderas och beaktas 
i samordningen av Hjälmarens övergripande 
utveckling. En viktig del i samordningen är att 

skapa förutsättningar för lokalt civilsamhälle och 
näringsliv att utvecklas både tillsammans och 
var för sig.

• Samverkan över kommun- och länsgränser och 
mellan offentlig, civil och kommersiell sektor ska 
ske kontinuerligt utifrån en gemensam grundsyn 
för att stärka nyetableringar och inflyttningar på 
landsbygden på och kring Hjälmaren.

• Samverkan över kommun- och länsgränser ska 
ske kontinuerligt inom planering för bland annat 
bostäder för att bidra till en levande landsbygd.

• Lokala initiativ och samverkan mellan bygderna 
samt mellan bygder och städer bör stödjas och 
ges goda förutsättningar, till exempel genom 
att samordna och synliggöra offentligt stöd till 
lokala utvecklingsinsatser på och kring Hjälma-
ren.

• Vid planering för friluftsliv och besöksnäring 
ska det lokala perspektivet beaktas för att skapa 
förutsättningar för synergieffekter.

Maritim utveckling
På och kring Hjälmaren finns en välutbyggd infra-
struktur och goda förutsättningar för både fritidsbå-
tar och kommersiell turtrafik. Hjälmaren har ett gott 
och attraktivt rykte bland fritidsbåtsägare. Båtlivet 
bidrar aktivt till att knyta samman både människor 
och landskap kring Hjälmaren.

Läppe hamn�
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• Båtlivets förutsättningar på och kring Hjälmaren 
ska stärkas. På strategiska platser bör det exem-
pelvis finnas hem- och gästhamnar, båtdriv-
medelstationer, iläggningsplatser samt kajer för 
turbåtar. Vid dessa platser bör det finnas infor-
mation om möjliga besöksmål samt information 
om förutsättningarna för angöring vid dessa.

• Farlederna ska vara välunderhållna och vara 
utprickade i tillräcklig omfattning. Det är även 
viktigt att regelverket och ansvarsfördelningen 
kring detta är tydligt.

• Hjälmare kanal är strategiskt viktig som farbar 
länk mellan Hjälmaren och Mälaren. 

• Det ska finnas goda förutsättningar för turtrafik 
på Hjälmaren.

• Sjökortet över Hjälmaren ska uppdateras genom 
sjömätning av farleden och strategiskt viktiga 
områden.

• Samarbetet med närliggande kommuners gäst-
hamnar, exempelvis Västerås och Kungsör, och 
med båtklubbarna på Hjälmaren ska stärkas, inte 
minst ur ett destinationsutvecklingsperspektiv.

Naturmiljö
På och kring Hjälmaren finns en rik biologisk mång-
fald och både växters och djurs livsmiljöer utvecklas 
hållbart. Naturvärdena utgör även stora tillgångar 

för den attraktiva landsbygden, friluftslivet och 
besöksnäringen på och kring sjön.

• Skydd av områden med höga naturvärden ska 
ske samordnat över kommun- och länsgränser.

• Det är viktigt att verka för att sammanhängande 
grönstråk mellan olika naturområden bevaras 
och utvecklas för både växter, djur och männ-
iskors behov. Dessa strukturer bör rymma för-
utsättningar för både människors rekreation, 
friluftsliv och rörelser mellan olika målpunkter 
samt ekologiska funktioner.

• Landskapet på och kring Hjälmaren ska utgöra 
en landskapsekologiskt och produktionsmässigt 
väl fungerande lövskogstrakt, som utgör en posi-
tiv faktor för lövproduktion, naturvård, vatten-
kvalité, folkhälsa och sociala värden. Befintligt 
samverkansarbete kring Hjälmarens lövskogar 
är en framgångsfaktor i detta sammanhang och 
åtgärder kring detta bör därför främst ske inom 
ramen för den samverkan.

• Ökad samverkan behövs mellan vattenregle-
ringen och naturvärden knutna till Hjälmarens 
stränder, grunda vikar och sjösänkningsområ-
den. 

• Marknadsföring och kommunikation kring 
naturmiljöer som besöksmål ska ske samordnat 
och enhetligt över kommun- och länsgränser 
med naturvärdenas behov som utgångspunkt.

Stora Bastås, naturreservat�
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Kulturmiljö
• De värdefulla kulturmiljöer och kulturlandska-

pet på och kring Hjälmaren som på olika sätt 
berättar sjöns och platsens historia har utvecklats 
och utgör populära besöksmål för både invånare 
och besökare. Kulturmiljön på och kring Hjäl-
maren utgör även en stor tillgång för den attrak-
tiva landsbygden.

• Särskilt viktiga kulturmiljöer på och kring Hjäl-
maren ska identifieras och kartläggas. I detta 
arbete ska respektive markägares utvecklingsvilja 
undersökas.

• Skydd av områden med höga kulturmiljövärden 
ska ske samordnat över kommun- och länsgrän-
ser.

• I samarbete med markägare och lokala aktörer 
kan kulturmiljöerna tillgängliggöras för att visa 
Hjälmarens historia, dess betydelse för närlig-
gande orter och den kulturhistoriska kontinui-
teten samt för att skapa intressanta målpunkter 
längs exempelvis cykel- och vandringsleder. På 
så sätt kan besöksanledningar på och kring Hjäl-
maren stärkas.

• Marknadsföring och kommunikation kring kul-
turmiljöer som besöksmål ska ske samordnat och 
enhetligt över kommun- och länsgränser.

• Samverkan med berörda markägare, Länsmuseer, 
kommunala museer, mellan kommuner, regioner 
och länsstyrelser samt exempelvis hembygds- och 

samfällighetsföreningar är avgörande för utveck-
ling och tillgängliggörande av kulturmiljöer.

Vattennivå och kvalité
Hjälmarens ekologiska och kemiska status är god och 
tillförseln av näringsämnen och föroreningar från 
både externa källor och sjösediment har minimerats. 
Yt- och grundvatten i Hjälmaren nyttjas på ett lång-
siktigt hållbart sätt. Dricksvattenförsörjningen från 
Hjälmarens råvattentäkt är skyddad.

• Samverkan över kommun- och länsgränser sker 
kontinuerligt utifrån gemsamma mål för att 
följa miljökvalitetsnormerna samt nyttja yt- och 
grundvattnet på ett hållbart sätt.

• Berörda parter arbetar samordnat för att skapa 
förutsättningarna för att gällande vattendom 
upprätthålls.

• Kommunala vattenplaner samordnas och sam-
verkan sker kontinuerligt över kommun- och 
länsgränser för att Hjälmarens ekologiska och 
kemiska status ska förbättras.

• Samverkan över kommun- och länsgränser sker 
för att säkerställa att klimatanpassningsplaner 
harmoniserar kring Hjälmaren.

• Kunskapsnivån om klimatförändringarnas kon-
sekvenser för Hjälmaren och dess närområde ska 
höjas. 

Dimbobaden�
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Fiske
Yrkesfisket på Hjälmaren är välmående och genere-
rar både lokala arbetstillfällen samt upplevelsevärden 
för besökare, bland annat genom de välkända varu-
märkena Hjälmargös och Hjälmarkräftor. Sportfiske 
och fisketurism på och kring Hjälmaren har goda 
förutsättningar och attraherar både invånare och 
besökare.

• Riksintresset för yrkesfiske, främst för fångst av 
gös och kräftor, beaktas och det miljöcertifie-
rade fisket värnas genom medvetna åtgärder.

• Förutsättningar för förädling och försäljning av 
lokala fångster finns på strategiska platser runt 
Hjälmaren.

• Marknadsföring av varumärkena Hjälmargös och 
Hjälmarkräftor sker samordnat och som en del i 
att bygga upp en lokal matidentitet.

Fotograf: Håkan Hjort/Scandinav�
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Implementering, uppföljning och  
revidering av strategin
Denna strategi utgör ett första steg för att bättre 
kunna driva en integrerad territoriell utveckling 
inom policyområden som exempelvis landsbygdsut-
veckling, friluftsliv och besöksnäring. 

Enbart att detta första steg har tagits, och därmed 
lagt grunden för den fortsatta utvecklingen, är 
avgörande för en långsiktig gemensam utveckling 
av Hjälmaren. Strategin är dock med nödvändighet 
relativt övergripande och inte platsspecifik då kom-
mun- och länsgränser, trots strategins intention, 
respekteras.

Handlingsplan
För att strategin på ett tydligt sätt ska ge effekt hos 
invånare, besökare, civilsamhälle och kommersiella 
aktörer behöver den därför konkretiseras i hand-
lingsplaner med konkreta och tidsatta åtgärder. 
Handlingsplanerna tas fram inom respektive orga-
nisation för att säkerställa att de är anpassade efter 
respektive organisations egna förutsättningar kring 
exempelvis behov och budgetprioriteringar.

Prioritering
I utvecklingsstrategin har ingen prioritering mellan 
teman eller mellan ställningstaganden gjorts. Detta 
är ett medvetet val då denna prioritering måste göras 
av respektive organisation var för sig utifrån sina 
egna förutsättningar och konkretiseras i handlings-
planerna. Trots detta bör ändå en generell priori-
teringsprincip tillämpas vid värdering av enskilda 
åtgärder i syfte att säkerställa att största möjliga 
effekt för Hjälmaren som helhet uppnås. Denna 
princip syftar till att motverka befintliga organisato-
riska stuprör och bidra till att de administrativa grän-
serna överbryggas för att fokus ska ligga på just Hjäl-
maren och inte den egna enskilda organisationen.

Samordning
Trots att respektive organisation tar fram egna hand-
lingsplaner är samverkan mellan berörda organisatio-
ner vid genomförande ofta helt nödvändigt för opti-
mal effekt. Planerar en organisation exempelvis en ny 
kanotled faller det sig naturligt i och med denna stra-
tegi att undersöka möjligheten att koppla samman 
den med andra leder över kommun- och länsgränser.

En viktig del i denna strategi är att stärka samverkan 
mellan samtliga organisationer. I strategin bedöms 

detta bäst kunna hanteras genom en gemensam sam-
ordningsfunktion. Exakt hur denna funktion ska 
organiseras eller arbeta bestäms inte i strategin. Stra-
tegin bedömer dock att samordningsfunktionen är 
nödvändig för att det långsiktiga strategiska arbetet 
ska ge god effekt. På detta sätt är samordningsfunk-
tionen en förutsättning för att strategin ska kunna 
implementeras.

Samtidigt som en stor del av arbetet sker inom och 
med berörda offentliga organisationer är lokalt civil-
samhälle och näringsliv minst lika viktiga. Att dessa 
involveras i samordningsfunktionen och implemen-
teringen av strategin är därför helt avgörande för god 
effekt.

Utifrån att Hjälmaren består av oerhört komplexa 
relationer behöver det samarbete som inleds i och 
med denna strategi med nödvändighet bedrivas lång-
siktigt. Strategin bör därför revideras först i slutet av 
mandatperioden 2023 – 2026.
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Tidigare ställningstaganden
Det finns ett stort antal tidigare ställningstaganden 
som är relevanta för denna strategi. Dessa återfinns i 
respektive organisations viktigare styrdokument som 
översiktsplaner eller regionala utvecklingsstrategier. 
I detta kapitel sammanfattas tidigare ställningstagan-
den som är relevanta för strategin.

Samverkan
Samtliga organisationer har ställningstaganden som 
berör samverkan. 

I vissa fall handlar det om specifika områden, såsom 
Länsstyrelserna som ”ska samordna och leda det 
regionala arbetet med friluftslivspolitiken i samver-
kan med Skogsstyrelsen, kommunerna och andra 
berörda aktörer” eller Region Örebro län som i sin 
regionala utvecklingsstrategi (RUS) konstaterar att 
”det är viktigt med god samverkan mellan naturtu-
rismens intressenter och skogsägarna” och och ett 
önskvärt läge 2030 är att besöksnäringen har stärkts 
bland annat genom att man ”samverkar över kom-
mun- och länsgränser”.

Liknande ställningstagande har Eskilstuna kommun 
i sin översiktsplan (ÖP) som bland annat konstaterar 
att ”för att utveckla en attraktiv, konkurrenskraftig 
destination som vi alla är stolta över och som leve-
rerar enligt varumärkeslöftet måste samverkan ske 
mellan privata och offentliga aktörer kopplat till 
destinationen. Dessutom kan det krävas kommun- 
och länsöverskridande samverkan”. Detta senare 
konkretiseras vidare i ställningstagandet om vikten 
av ”samordning med angränsande kommuner avse-
ende säkerställande av gemensamt uppfattade värden 
beaktas liksom möjligheten till samordning inom 
besöksnäringen i ett såväl lokalt som regionalt per-
spektiv.” 

I andra fall är behovet av samverkan mer öppet for-
mulerat som i Vingåkers kommuns ÖP som anger att 
”infrastruktur, näringslivsutveckling, internationella 
samarbeten i kommunerna, kompetensutveckling, 
kultur och turism […] är frågor där samverkan mel-
lan kommunerna i regionen är viktiga. Eftersom 
Vingåkers kommun gränsar till både Örebro län och 
Östergötlands län är samverkan även viktig med 
kommuner utanför länsgränsen”.  

Region Örebro län anger i sin RUS att ”redan i dag 
samarbetar vi, både inom och utanför länet, för en 
hållbar utveckling av vårt län och vi behöver alla 
bidra med vår kunskap och kompetens för att nå 
framgång. Det är av yttersta vikt att alla aktörer kän-
ner ett ägarskap och därmed ett ansvar för genom-
förandet. Därför behöver vi hitta nya samverkans-

former där vi samlas kring gemensamma insatser 
och får möjlighet till sektorsövergripande utveck-
lingsarbete.” Även i Västmanlands RUS och i Sörm-
landsstrategin finns liknande ställningstaganden. 
Vingåkers kommuns Utvecklingsplan för de areella 
näringarna konstaterar vidare att det är viktigt ”att 
kommunerna är synkade över gränserna vad gäller 
vattenfrågor”.

Sammanfattningsvis går det att konstatera att varje 
organisation har ställningstanden som belyser vik-
ten av samverkan på flera nivåer: mellan region och 
kommun, mellan kommuner, regioner samt mellan 
det offentliga, näringsliv och det civila samhället. I 
flera styrdokument bedöms detta som helt nödvän-
digt för måluppfyllelse då den enskilda organisa-
tionen ofta inte helt äger frågan och då samverkan 
bedöms som resurseffektivt.

Friluftsliv
Hjälmaren är utpekat som riksintresse för friluftsliv, 
enligt 3 kap. 6 § miljöbalken, och ställningstaganden 
kring friluftsliv återfinns hos samtliga organisatio-
ner.

Länsstyrelserna har i uppdrag att samordna och leda 
det regionala arbetet med att förverkliga regeringens 
friluftslivspolitik som sammanfattas i tio nationella 
mål. Målen handlar bland annat om att naturen ska 
vara tillgänglig för alla, att det ska finnas en utbredd 
kunskap om allemansrätten, att skapa förutsättningar 
för ett rikt friluftsliv och därmed också en god folk-
hälsa.

I samtliga län finns en friluftssamordnare som ska 
verka för god samverkan i arbetet med friluftslivs-
målen med olika samverkanspartners (Skogsstyrel-
sen, kommuner och andra berörda aktörer), bidra till 
att stärka arbetet med tätortsnära natur och verka för 
att friluftsmålen ska få genomslag inom bland annat 
samhällsplanering, utvecklings- och tillväxtarbete 
samt naturvårdsarbete. 

På regional nivå ses ett samband mellan tillgång till 
strukturer för friluftsliv och länens attraktivitet både 
som bosättningsort och för företagsetablering. Till 
exempel konstaterar Region Västmanland i sin RUS 
att ”livsmiljön är de platser och miljöer som utgör 
vår vardag och fritid och är en viktig del i en ett att-
raktivt län. […] Ett attraktivt Västmanland lockar till 
sig nya västmanlänningar, näringsliv och företagande 
– både till landsbygder och städer – vilket ger ett 
välmående och sammanhållet län. Likvärdiga möjlig-
heter till lek, idrott, fritids- och friluftsliv är viktiga 
värden för ett rikt, utvecklande och välmående Väst-
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manland. I Västmanlands län finns en väl utbyggd 
ledinfrastruktur för att aktivt utveckla folkhälsan”

Västmanland fortsätter med mål för en levande 
landsbygd år 2030: ”Västmanlands läns unika natur-
miljöer med våtmarker, sjöar, rullstensåsar, skog, 
äng, hag- och betesmarker samt kulturmiljöer görs 
tillgängliga och bidrar till att skapa biologisk mång-
fald och ett attraktivt län. […]  År 2030 har till-
gängligheten till värdefulla natur- och kulturmiljöer 
ökat. Besöksnäring med attraktioner som har god 
tillgänglighet bidrar till ett levande län.” Liknande 
resonemang förs både i Region Örebro läns RUS och 
i Sörmlandsstrategin.

På kommunal nivå konkretiseras friluftslivets bety-
delse. Arboga kommun konstaterar till exempel i 
sin ÖP att ”Hjälmarens vatten och stränder är stora 
tillgångar för kommunen” och att ”friluftslivet, fis-
ket och båtlivet på Hjälmaren är stort och genererar 
behov av övernattningsplatser, matserveringar och 
camping.” Arboga kommun anger bland annat att 
man ska ”knyta ihop befintliga cykel- och vandrings-
leder med intilliggande områden i Västmanland och 
Örebro län, t ex Hjälmaren Runt och Mälardalsle-
den” och i ÖP:n pekas stråk ut för rekreation, natur 
och upplevelser i riktning mot Hjälmaren.

Även Eskilstuna kommun nämner vandringsleder 
och behovet av samordning i sin ÖP genom att 
belysa vikten av ”vandringsleder som sammanbinder 
natur- och kulturlandskap som på olika sätt lyfter 
fram särskilda kvaliteter som lokalhistoria samt att-
raktiv eller särpräglad natur” varför ”möjlighet till 

samordning med angränsande kommuner avseende 
säkerställande av gemensamt uppfattade värden 
beaktas”. Denna typ av ställningstaganden görs 
även i Eskilstuna kommuns Grönplan som bland 
annat anger åtgärderna ”utveckla och anlägg fler 
sammanhängande stråk och leder för friluftsliv” och 
”utveckla vattennära friluftsliv, skärgård och öar 
genom att utreda bland annat fritidsfiskets och padd-
lingens utvecklingsmöjligheter och vilka platser som 
kan tillgängliggöras”. 

Katrineholms kommun konstaterar i sin ÖP att 
Hjälmaren har ”särskilt goda förutsättningar för 
vattenanknutna friluftsaktiviteter och därmed beri-
kande upplevelser” varför man som riktlinje anger 
att ”för förbättrade rekreationsmöjligheter i närheten 
av sjöarna bör arbetet med att göra dem tillgängliga 
fortsätta. De ska vara attraktiva och tillgängliga för 
friluftslivet, exempelvis genom att skapa fler leder 
och badplatser.”

Även Vingåkers kommuns ÖP har ett antal ställ-
ningstaganden kring friluftslivet och pekar bland 
annat ut Hjälmaren som av stort intresse för det rör-
liga friluftslivet. Riksintresset för friluftsliv ”kommer 
att tillgodoses genom att man tar särskild hänsyn till 
riksintresset vid planering av ny bebyggelse i områ-
det. Projekt som kan utveckla friluftslivet kan ges 
företräde om det inte påverkar andra riksintressen i 
området.”

Örebro kommun konstaterar i sin ÖP att ”Hjälmaren 
är ett område av särskilt stor betydelse för människ-
ors rekreation och naturupplevelser, för biologisk 

Isjaktsegling, Herrfallet�
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mångfald och ekosystemtjänster” varför ”Hjälmar-
landskapets lövskog ska bevaras och Hjälmarens 
värden för bland annat friluftsliv utvecklas. Örebro 
stads kontakt med Hjälmarlandskapet ska värnas 
och utvecklas som fritids- och rekreationsområde”. 
Örebro kommun pekar även ut ett par fysiska platser 
som viktiga: ”både Vinön och Ässön är viktiga noder 
för att utveckla naturturism inom hela Hjälmaren 
och som besöksmål i sig själva”.

Sammanfattningsvis går det att konstatera att Hjäl-
marens betydelse för friluftslivets intressen är stor 
och samtliga organisationer erkänner dess betydelse 
både för invånarnas rekreationsmöjligheter och för 
regionernas och kommunernas övergripande attrak-
tivitet både som bosättningsort och för företagseta-
bleringar. Konkret ser organisationerna möjligheter 
för friluftslivet kring Hjälmaren inom områden som 
vandringsleder, kanotleder, fritidsfiske, bad, fritids- 
och turbåtar. Behovet av samordning och samverkan 
kring dessa frågor konstateras hos flera av organisa-
tionerna. 

Besöksnäring
Besöksnäring återfinns inom flera olika teman i 
organisationernas styrdokument. Det handlar dels 
om konkreta ställningstaganden, dels om mer all-
männa formuleringar som belyser besöksnäringens 
betydelse, till exempel i Region Örebro läns RUS 
där man konstaterar att ”besöksnäringen är viktig 
för hela länet och är betydelsefull även för andra 
näringsgrenar. Branscherna har haft det tufft under 

coronapandemin, men inom flera geografiska delar 
av länet har de stärkts när hemestertrenden bidragit 
till ökad efterfrågan på natur-, kultur- och måltids-
upplevelser.” 

Region Örebro län konstaterar vidare att det är 
”viktigt med god samverkan mellan naturturismens 
intressenter och skogsägarna, så att skogen kan 
användas såväl som en hållbar råvara, som för natur-
turism och friluftsliv, och för att främja den biolo-
giska mångfalden” och att ”ett attraktivt län lockar 
besökare och nya invånare, vilket gynnar länets 
företag. Ett starkt attraktionsvärde skapar också en 
stolthet bland länets invånare och företagare och kan 
ge arbetsgivare stärkta förutsättningar till att rekry-
tera ny kompetens. Det finns alltså ett samband där 
attraktion för invånare även bygger attraktionskraft 
för företag.” Även Region Västmanlands RUS ser 
sambandet mellan en levande landsbygd och goda 
förutsättningar för besöksnäringarna varför man ska 
”arbeta strategiskt med utveckling på destinations-
nivå och stöd till kompetensutveckling på företags-
nivå”.

Arboga kommun konstaterar i sin ÖP att ”Hjäl-
marens vatten och stränder är stora tillgångar för 
kommunen. Området kan vidareutvecklas, speciellt 
inom den växande natur- och ekoturismen” och att 
”friluftslivet, fisket och båtlivet på Hjälmaren är 
stort och genererar behov av övernattningsplatser, 
matserveringar och camping”. Därför vill Arboga 
kommun ”skapa fler platser och utökad service för 
husbilar och gästande båtar, både invid Hjälmaren 
och i stadskärnan”.

Gökriksudden�
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Även hos Eskilstuna kommun ses värdet för kom-
munen i besöksnäringen, bland annat för förutsätt-
ningarna för kommunal service på landsbygden: ”i 
takt med att fler landsbygdsföretag etablerar sig som 
besöksnäringsföretag (gårdsbutiker, matupplevelser, 
kommersiellt boende; Bed & Breakfast, naturupple-
velser) bidrar besöksnäringen till stärkt attraktions-
kraft samt tillväxt på landsbygden vilket i sin tur ger 
förutsättningar för bibehållen service.”

Liksom inom andra teman finns det ett behov av 
samverkan. Eskilstuna kommun konstaterar i sin 
ÖP att ”det som kännetecknar besöksnäringen är att 
ingen enskild aktör äger totalprodukten (platsen). 
För att utveckla en attraktiv, konkurrenskraftig desti-
nation som vi alla är stolta över och som levererar 
enligt varumärkeslöftet måste samverkan ske mellan 
privata och offentliga aktörer kopplat till destinatio-
nen. Dessutom kan krävas kommun- och länsöver-
skridande samverkan. Besöksnäringen - och särskilt 
den småskaliga – upphör inte vid kommungränsen. 
Ett besöksområde kan omfatta flera kommuner 
eller en hel region. Besöksnäringens anspråk och 
utvecklingsbehov är därför inte enbart frågor för den 
enskilda kommunen. Näringen är för sin utveckling 
i hög grad beroende av de förutsättningar som finns 
och skapas på regional eller mellankommunal nivå.”

Eskilstuna kommun konstaterar vidare sin ÖP att 
”det är få destinationer förunnat att erbjuda så unika 
produkter att det i sig är en tillräcklig reseanledning. 
Det är lika viktigt att hitta kombinationer av att-
raktioner och upplevelser så kallade tematiseringar, 
som tillsammans tillgodoser ett intresse och skapar 

anledning till att resa”. Flera konkreta ställningsta-
ganden finns i Eskilstuna kommuns ÖP, det handlar 
bland annat om att värna och utveckla specifika 
gästhamnsområden, skapa förutsättningar för lands-
bygdsturism genom att beakta kluster av natur- och 
kulturmiljövärden samt använda den lokala historien 
för att förstärka den egna identiteten och profilera 
både landsbygden och dess orter.

Örebro kommuns ÖP identifierar tre strategiskt 
viktiga noder för att utveckla naturturism inom hela 
Hjälmaren och som besöksmål i sig själva (Ässön, 
Björkön och Vinön) och gör bland annat ställnings-
taganden om att kommunen ska verka för utveck-
lingen av attraktiva lägen för uppställningsplatser för 
husbilar och att båtlivet som turistnäring ska upp-
muntras och utvecklas.

Förutom styrdokument på kommunal och regional 
nivå har regeringen nyligen tagits fram en strategi för 
hållbar turism och växande besöksnäring. Strategin 
tar sitt avstamp i Agenda 2030. Den hållbara turis-
men och besöksnäringen handlar i grunden om ett 
gott värdskap där man värnar det lokala och gör det 
till en konkurrensfördel samt att verksamheten drivs 
utan negativ miljöpåverkan. Strategin konstaterar att 
besöksnäringen utgör en väsentlig del av den upple-
velsebaserade ekonomin där kreativitet och innova-
tionsförmåga är central, men konstaterar samtidigt 
att de enskilda verksamheterna har svårt att frigöra 
tid och resurser för att jobba med långsiktig utveck-
ling. Här har de offentliga organisationerna en viktig 
uppgift att fylla, bland annat genom samverkan över 
gemensamma geografiska områden.

Kanalens dag, Hjälmare docka�
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Sammanfattningsvis ser majoriteten vikten av goda 
förutsättningar för besöksnäringen. Detta ses som 
särskilt viktigt på landsbygden då besöksnäringen 
skapar lokala arbetstillfällen vilket i sin tur skapar 
förutsättningar för bibehållen offentlig service. Även 
nyttan med naturturism för kommuninvånarna bely-
ses hos flera av organisationerna. Ett återkommande 
behov inom temat besöksnäring är att det ofta är 
nödvändigt med samverkan över region- och kom-
mungränser för effektiv måluppfyllelse.

Landsbygdsutveckling
Samtliga organisationer har ställningstaganden kring 
behovet av en positiv landsbygdsutveckling. Här har 
Länsstyrelsen en viktig roll att spela bland annat 
genom genomförandet av Landsbygdsprogrammet 
för Sverige.

I Sörmlandsstrategin konstateras att ”service är 
en förutsättning för attraktiva samhällen som inte 
sällan även utgör en viktig social funktion, och är 
inte minst en utmaning att upprätthålla på lands-
bygderna.” Strategin kopplar samman denna utma-
ning med den möjlighet som finns: ”en tillgång för 
Sörmland är regionens varierande kultur, natur- och 
rekreationsvärden. Vi behöver ta tillvara dessa vär-
den som är av regional betydelse i den regionala 
utvecklingsplaneringen. Det gäller även havs- och 
vattenmiljöerna för att knyta samman hav, vatten 
och land bättre. Attraktiva boende- och livsmiljöer 
är även en viktig del i att stärka besöksnäringen. Vi 
ska arbeta för att upprätthålla tillgänglighet till ser-

vice, inte minst i regionens landsbygder [och] bevara 
och vidareutveckla regionalt viktiga strukturer av 
kultur-, natur- och rekreationsvärde”.

Här kopplas alltså landsbygdsutveckling tydligt ihop 
med besöksnäringen som i sin tur bygger på bland 
annat kultur- natur- och rekreationsvärden. Även 
Region Örebro län gör denna koppling: ”skogen är 
en förutsättning för många småföretagare på lands-
bygderna med inriktning på friluftsliv och naturtu-
rism. Länet har många naturreservat, ett kulturre-
servat och två nationalparker som tillsammans med 
omgivande natur kan användas för besöksnäring och 
friluftsliv”.

Även i Västmanlands RUS beskrivs ett samband mel-
lan besöksnäring och friluftsliv, och ett attraktivt län 
som stärker både näringsliv och boende på landsbyg-
den: ”år 2030 har Västmanlands län levande lands-
bygder med tillgång till kommersiell service. Med 
landsbygdsutveckling, med målet att främja hållbar 
tillväxt och företagande på landsbygden och samti-
digt bevara och skydda miljön, skapas ett tillgängligt 
och attraktivt län. […] Västmanlands läns unika 
naturmiljöer med våtmarker, sjöar, rullstensåsar, 
skog, äng, hag- och betesmarker samt kulturmiljöer 
görs tillgängliga och bidrar till att skapa biologisk 
mångfald och ett attraktivt län. […]  År 2030 har till-
gängligheten till värdefulla natur- och kulturmiljöer 
ökat. Besöksnäring med attraktioner som har god 
tillgänglighet bidrar till ett levande län.”

På liknande sätt konstaterar Eskilstuna kommuns 
ÖP att ”landskap och områden på landsbygden med 

Vinön� Fotograf: Leif Gustavsson
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flera samlade natur- och kulturmiljövärden liksom 
andra värden för upplevelser bör särskilt beaktas för 
att ge en bas av attraktioner för besöksnäringen”.

Flera kommuner ser samband mellan goda förutsätt-
ningar för besöksnäring och underlag för att upp-
rätthålla kommunal service, exempelvis i Vingåkers 
kommuns Utvecklings- och serviceplan: ”insatser 
som syftar till en god tillgång till kommersiell och 
offentlig service har betydelse för att skapa miljöer 
där det är attraktivt att bo och arbeta, starta och 
driva företag samt besöka som turist.” I flera kom-
muner pekas områden ut för landsbygdsutveckling 
i strandnära lägen (LIS-områden) kring Hjälmaren 
där flera av områdena syftar till att utveckla besök-
snäringen. 

Sammanfattningsvis går det att konstatera att samt-
liga organisationer bedömer att en av metoderna 
för att driva landsbygdsutveckling är att skapa goda 
förutsättningar för lokal besöksnäring och boende i 
attraktiva miljöer. Detta bör kopplas samman med 
andra ställningstaganden som visar på vikten av 
samverkan över kommun- och länsgränser för att 
skapa sammanhängande goda förutsättningar. Detta 
då besöksnäringen sällan avgränsas av administrativa 
gränser och inte heller utbudet av arbetstillfällen och 
kommersiell service helt styrs av dessa, något som 
framgår av hur arbetspendlingen fortsätter att diffe-
rentieras.

Maritim utveckling
Ställningstaganden kring behovet av goda förutsätt-
ningar för fritidsbåtar hanteras på olika ställen inom 
respektive organisations styrdokument. I Örebro 
kommuns ÖP anges till exempel att ”båtlivet som 
turistnäring ska uppmuntras och utvecklas. Farleden 
från Hjälmaren till Hamnplan, liksom gästhamnen 
med tillhörande hamnservice, ska underhållas så att 
kommersiell båttrafik och trafik med fritidsbåtar kan 
utnyttja gästhamnen i Örebro” och att ”strandkanter 
ska vara tillgängliga för fiske och det ska finnas sjö-
sättningsmöjlighet för fritidsbåtar”.

Även Eskilstuna kommun tar ställning för sjösätt-
ningsmöjligheterna för fritidsbåtar i sin ÖP och 
konstaterar i sin Grönplan att ”det vattennära fri-
luftslivet kan utvecklas för att bli mer tillgängligt, 
framförallt för de som inte har tillgång till egen båt 
genom till exempel uthyrning och turbåt. Det kan 
gynna såväl invånare som besöksnäringen i kommu-
nen”. Arboga kommun har liknande ställningstagan-
den i sin ÖP.

När det gäller sjötrafik konstaterar Örebro kommun i 
sin ÖP bland annat att ”Hjälmaren är en tillgång för 
Örebro som ska värnas, bevaras och utvecklas. Idag 
består Hjälmarens sjöfart främst av småbåtstrafik för 
rekreation och turism. För att bevara och möjliggöra 
utveckling av denna sjöfart är det viktigt att småbåts-
hamnar, gästhamnar och farleder sköts och under-
hålls.” Vidare beskrivs Mälaren–Hjälmaren som en 
strategisk transportled sedd ur både tillväxt- och 
miljöperspektiv som i framtiden kan avlasta vägnätet 

Hampetorps gästhamn�
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från tunga transporter. Örebro kommun har också 
ett ställningstagande om att ”behovet av iläggnings-
ramper för bland annat räddningstjänstens båtar i 
Hjälmaren, samt behovet av tankställen ska beaktas”.

Region Västmanland ser i sin RUS att länets hamnar 
kan utgöra viktiga knutpunkter i godstransportsys-
temet vilket även Eskilstuna kommun gör i sin ÖP: 
”sjötrafiken ska värnas och ges förutsättningar att 
utvecklas i framtiden” varför man vill ”värna och 
utveckla samband och kopplingar till omgivande 
hamnar mellankommunalt och regionalt” samt att 
”det regionala samarbetet [ska] stärkas för att nå en 
helhetssyn på båtleder som kompletterar de regionala 
kopplingar.” Både Eskilstuna och Region Västman-
land vänder sig i detta sammanhang främst mot 
Mälaren.

Sammanfattningsvis går det att konstatera att flera 
organisationer nämner vikten av att det finns fung-
erande strukturer för fritidsbåtar, turbåtar och 
sjötrafik. När det gäller sjötrafik fokuserar dock vissa 
organisationer mer på Mälaren. För att dessa struktu-
rer ska fungera finns såklart behov kring muddring, 
farleder och faciliteter som drivmedelsstationer och 
slamsugning. 

Naturmiljö
På och kring Hjälmaren finns en mångfald av vär-
defulla naturmiljöer som är viktiga för växt- och 
djurlivet. Naturmiljöer fyller viktiga funktioner för 
bland annat avkoppling, rekreation, motion, sociala 

möten och bidrar till attraktiva livsmiljöer. Flera 
områden är utpekade som riksintresse för naturvård, 
enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. Kring Hjälmaren finns 
dessutom både skyddade områden så som Natura 
2000-områden, naturreservat och strandskyddsområ-
den, men också värdefulla naturmiljöer som inte har 
något formellt skydd, men pekats ut i olika invente-
ringar, bevarandeplaner eller naturvårdsprogram.

Hjälmarlandskapets mycket höga naturvärden byg-
ger på ett ekologiskt fungerande vardagslandskap 
med kontinuitet i tid och rum kopplat till grön 
infrastruktur. Fågellivet är helt beroende av arbete 
på landskapsnivå, där det stora sammanhängande 
lövlandskapet som finns runt sjön och som delvis 
finns på grund av sjösänkningen, är nationellt unikt 
och avgörande för många arters överlevnad. Hjälma-
rens lövskogsmiljöer är ett samarbete mellan flera 
olika myndigheter runt Hjälmaren där en strategi har 
tagits fram som visar på en gemensam viljeinriktning 
med syfte att skapa en ekologiskt och socialt hållbar 
lövskogsmiljö kring Hjälmaren. Arbetet med natur-
vård i detta landskap är helt nödvändigt att samordna 
med övriga intressen, inte minst med markägare.

Länsstyrelserna har tagit fram regionala handlings-
planer för grön infrastruktur som ska användas som 
underlag i olika samhällsprocesser. Grön infrastruk-
tur är nätverk av natur som bidrar till fungerande 
livsmiljöer för växter och djur och till människors 
välbefinnande. I samtliga regionala handlingsplaner 
pekas Hjälmaren ut som en värdetrakt med särskilt 
högt ekologiskt bevarandevärde.

Herrfallet� Fotograf: Maria Rolf�
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Länsstyrelserna ansvarar vanligtvis för att sköta 
skyddad natur som till exempel naturreservat, men 
det finns också flertalet naturreservat som förvaltas 
av kommuner.

I samtliga kommuners översiktsplaner ses naturmil-
jöerna som viktiga tillgångar som ska bevaras och 
utvecklas. Även vikten av gröna stråk och struktu-
rer som binder samman olika målpunkter påtalas 
också. I Eskilstuna kommuns ÖP konstateras att 
naturen är ”grundläggande för vårt välbefinnande, 
vår återhämtning och vår fritid. I naturen finns stora 
biologiska värden som ger oss en mångfald av upp-
levelser, t.ex. dofter och fågelsång”. I Katrineholms 
kommuns ÖP finns en målbild om att ”stärka och 
utveckla bygdens naturmiljö och tillgänglighet till 
friluftsliv”.

Även i Regionernas styrdokument ses naturen som 
en viktig tillgång. Region Västmanland har i sin 
RUS ett delmål om att ”Öka tillgängligheten till 
värdefulla natur- och kulturmiljöer,” Region Örebro 
län har i sin RUS ett övergripande mål om ökad bio-
logisk mångfald och i Sörmlandsstrategin finns ett 
ställningstagande om att ”bevara och vidareutveckla 
regionalt viktiga strukturer av kultur-, natur- och 
rekreationsvärden”.

Sammanfattningsvis går det att konstatera att det 
finns ett stort antal värdefulla naturmiljöer på och 
kring Hjälmaren och samtliga organisationer ser 
vikten av att skydda, utveckla och knyta samman 
naturmiljöer.

Kulturmiljö
På och kring Hjälmaren finns en mångfald av kul-
turmiljöer som bidrar till attraktiva livsmiljöer och 
besöksmål. Tio områden är utpekade som riksin-
tresse för kulturmiljövård enligt 3 kap. 6 § miljö-
balken, värdena består bland annat i slotts- och 
herrgårdsmiljöer som Äsplunda (Örebro län) Stora 
Sundby och Biby (Södermanlands län), ängs- och 
hagmarkslandskap samt odlingslandskap som Väs-
termo och Tåkenön (Södermanlands län) och lan-
dets äldsta kanal Hjälmare kanal (Västmanland och 
Södermanlands län). 

I Örebro kommuns ÖP konstateras att ”utpekade 
riksintressen för kulturmiljövården ska skyddas mot 
sådana åtgärder som påtagligt skadar värdena såväl 
i området som i dess närområde. Vid exploatering 
eller planarbete i anslutning till ett område av riksin-
tresse för kulturmiljövården ska därför påverkan på 
riksintresset utredas.” Även Vingåkers kommuns ÖP 
har denna typ av ställningstaganden.

Utöver riksintresseområden finns en mängd vär-
defulla kulturmiljöer och kulturlandskap i form av 
bland annat forn- och kulturlämningar, byggnads-
minnen, enskilda byggnader och större samman-
hängande bebyggelsemiljöer. Flertalet kommuner 
har tagit fram styrdokument som pekar ut kulturhis-
toriskt värdefulla områden. Arboga kommun anger 
i sin ÖP att ”kulturarvet berättar om människors 
liv under flera århundraden och ger Arboga en unik 
identitet som är en viktig resurs för kommunens 
framtida utveckling”. Även Eskilstuna kommuns ÖP 

Stora Sundby slott, riksintresse för kulturmiljövården�
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värderar kulturmiljön i liknande termer och gör ställ-
ningstagandet att kommunen ska ”säkra att platsens 
historia och kulturmiljövärden ses som en tillgång 
och resurs”.

I Katrineholms kommuns ÖP görs ställningstagan-
det att ”våra natur- och kulturmiljöer utgör starka 
värden i landskapet som ska lyftas fram och stärkas 
för att skapa en hållbar och attraktiv kommun. Det 
finns en stark koppling mellan våra natur och kul-
turmiljöer, därför ska vård och utveckling av dessa 
områden bedrivas ur ett helhetsperspektiv. Viktiga 
gröna och blå stråk ska utvecklas och stärkas och 
den biologiska mångfalden värnas. Tillgängligheten 
till natur- och kulturmiljöer ska bli större utan att vi 
utarmar de värden som finns i landskapet”.

I Region Örebro läns RUS målas en framtidsbild upp 
som påminner om Katrineholms mål: ”vi utveck-
lar och stimulerar bioekonomin inom skogs- och 
jordbruket utan att försumma andra intressen och 
värden, till exempel friluftsliv, naturturism och 
biologisk mångfald.”  En liknande bild har Väst-
manlands läns RUS som arbetar för att dess ”unika 
naturmiljöer med våtmarker, sjöar, rullstensåsar, 
skog, äng, hag- och betesmarker samt kulturmiljöer 
görs tillgängliga och bidrar till att skapa biologisk 
mångfald och ett attraktivt län. […] År 2030 har till-
gängligheten till värdefulla natur- och kulturmiljöer 
ökat. Besöksnäring med attraktioner som har god 
tillgänglighet bidrar till ett levande län.”

Sammanfattningsvis går det att konstatera att det 
finns ett stort antal värdefulla kulturmiljöer och kul-

turlandskap på och kring Hjälmaren och att samtliga 
organisationer både värderar miljöerna i sig själva 
och har som mål att värna och utveckla dem både 
för invånare och besökare.

Vattennivå och kvalité
Samtliga kommuner har ställningstaganden kring 
behovet av att uppnå en god ekologisk och kemisk 
status i Hjälmaren. Eskilstuna kommun anger i sin 
översiktsplan att ”kommunens övergripande mål 
för vattenkvalitén är att det i alla ytvatten, men med 
särskilt fokus för Eskilstunaån, ska finnas bra för-
utsättningar för biologisk mångfald, möjligheter till 
bad, fiske och rekreation”. Arboga kommun har ett 
ställningstagande i sin ÖP om att ”verka för att sjöar 
och vattendrag håller god ekologisk och kemisk sta-
tus.” I olika formuleringar anger samtliga kommuner 
att ”yt- och grundvattentillgången ska skyddas och 
nyttjas ur ett hållbart långsiktigt perspektiv” och 
att ”tillförsel av näringsämnen och föroreningar till 
sjöar, vattendrag och grundvatten ska minimeras”.

Arboga kommuns och Eskilstuna kommuns dricks-
vattenförsörjning sker delvis från Hjälmaren. Arboga 
kommun har tagit fram ett förslag på vattenskydds-
område och anger i sin ÖP att kommunen ska 
”skydda dricksvattenförsörjningen från Hjälmarens 
råvattentäkt.”

Region Västmanland anger i sin RUS att ”för att 
städer och samhällen ska fungera och vara attraktiva 
behöver flöden av exempelvis dricksvatten, livsmedel 
och energi fungera. Dricksvatten är vårt viktigaste 
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livsmedel. Därför måste vi säkra försörjningen av 
dricksvatten med hög kvalitet till rimlig kostnad för 
hela länet och skydda våra vattentäkter.” Dricksvat-
ten som ett av de viktigaste livsmedlen beskrivs även 
i Arboga kommuns och Katrineholms kommuns ÖP.

Region Västmanland konstaterar i sin RUS att 
”under senare år har vattnets ekosystemtjänster bli-
vit allt tydligare. Åtgärder som stärker landskapets 
vattenhållande förmåga bidrar till minskad över-
gödning, bättre vattenkvalitet och ökar samhällets 
anpassning till ett förändrat klimat.”

Även ur ett rekreationsperspektiv finns ställningsta-
ganden som belyser vattnets betydelse. Sörmlands-
strategin konstaterar bland annat att ”en tillgång för 
Sörmland är regionens varierande kultur, natur- och 
rekreationsvärden. Vi behöver ta tillvara dessa vär-
den som är av regional betydelse i den regionala 
utvecklingsplaneringen. Det gäller även havs- och 
vattenmiljöerna för att knyta samman hav, vatten 
och land bättre”.

På kommunal nivå finns ställningstaganden som 
belyser vattnets betydelse för friluftslivet. Katrine-
holms kommun beskriver i sin ÖP Hjälmaren och 
Julita som ett ”område med särskilt goda förutsätt-
ningar för friluftsaktiviteter och därmed berikande 
upplevelser. Område med särskilt goda förutsätt-
ningar för vattenanknutna friluftsaktiviteter och där-
med berikande upplevelser”.

Liknande resonemang förs i Eskilstuna kommuns 
grönplan med åtgärden ”utveckla vattennära frilufts-
liv, skärgård och öar genom att utreda bland annat 

fritidsfiskets och paddlingens utvecklingsmöjligheter 
och vilka platser som kan tillgängliggöras”. Även 
Örebro kommuns ÖP har denna typ av ställnings-
taganden och konstaterar bland annat vikten av sjö-
sättningsmöjligheter för fritidsbåtar.

Sammanfattningsvis går det att konstatera att det 
råder samsyn kring behovet av god vattenstatus, 
vilket är naturligt då samtliga organisationer har att 
följa samma direktiv. Det är tydligt att respektive 
organisation ser att åtgärder för att förbättra statu-
sen behöver ske samordnat och över hela sjön för 
att ge långsiktig effekt. Samsyn råder också om att 
dricksvatten är ett av våra viktigaste livsmedel och 
att dricksvattenförsörjningen är en viktig fråga att 
hantera utifrån klimatförändringar. Majoriteten av 
organisationerna har ställningstaganden som belyser 
vattnets betydelse för rekreation och friluftsliv.

Fiske
Länsstyrelserna har i uppdrag att genomföra Havs- 
och fiskeriprogrammet och även ett regionalt ansvar 
för fisket Hjälmaren, något som bland annat innebär 
att företräda det allmänna intresset gällande fisk och 
fiskefrågor, besluta om både yrkes- och fritidsfiskets 
tillstånd och dispenser. Länsstyrelserna har även 
initierat framtagandet av en brett förankrad förvalt-
ningsplan för fisk och fiske.

Hjälmaren är utpekat som riksintresse för yrkesfisket 
enligt 3 kap. 5 § miljöbalken och samtliga kommuner 
har ställningstaganden om att detta riksintresse ska 
beaktas. I Örebro kommuns ÖP finns ställningsta-
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gandet ”Hjälmaren har pekats ut som riksintresse för 
yrkesfiske, främst för fångst av gös och kräftor. Det 
miljöcertifierade fisket ska värnas genom medvetna 
åtgärder för förbättring av vattenmiljön.” 

Förutom att värna yrkesfisket och att vattenmiljön 
ska förbättras ser både Arboga kommun, Eskilstuna 
kommun och Örebro kommun att fritidsfisket har en 
viktig roll. Eskilstuna kommun belyser fritidsfiskets 
betydelse för både kommuninvånare och besökare 
och konstaterar att ”sportfiske är en av de bredaste 
folkrörelserna i Sverige. I Eskilstuna kommun har 
även fisket blivit en framgångsrik arena för integra-
tion eftersom våra nya eskilstunabor med rötter i 
andra länder har kommit att uppskatta den svenska 
naturen.” I sin grönplan har Eskilstuna åtgärden 
”utred möjligheterna att utveckla fritidsfisket för 
invånare i kommunen och för besöksnäringen från 
land. Fritids- och sportfiske är vanliga och populära 
aktiviteter kopplade till friluftsliv.”

Även Arboga kommun ser kopplingen mellan fiske 
och besöksnäring genom att i sin ÖP konstatera att 
”friluftslivet, fisket och båtlivet på Hjälmaren är 
stort och genererar behov av övernattningsplatser, 
matserveringar och camping.” Även Eskilstuna kom-
mun ser detta samband och anger att ”det finns goda 
förutsättningar för sportfiske och kommunen ser 
positivt på en utveckling av hållbar fisketurism”.

För att det ska vara möjligt för kommuninvånare och 
besökare att fiska konstaterar både Örebro kommun 
och Eskilstuna kommun i identiska, med undantag 
att Örebro kommun nämner Svartån, ställningsta-

ganden att ”alla vattendrag [särskilt Svartån] bör vara 
fysiskt tillgängliga för fritidsfiske av såväl fisk som 
kräftor. Vid planering av mark ska hänsyn därför tas 
till fritidsfisket. Strandkanter ska vara tillgängliga 
för fiske och det ska finnas sjösättningsmöjlighet för 
fritidsbåtar.”

Sammanfattningsvis går det att konstatera att yrkes-
fiskets intresse erkänns genom dess status som riks-
intresse och att det miljöcertifierade fisket ska värnas 
genom medvetna åtgärder för förbättring av vatten-
miljön. Även fritids- och sportfiskets betydelse som 
både rekreationsaktivitet och som besöksanledning 
hanteras inom respektive styrdokument.

Fotograf: Fredrik Ludvigsson/Scandinav�



BILAGA: SAMMANSTÄLLNING AV BEFINTLIGA VÄRDEN34

Sammanställning av befintliga värden
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Riksintresseområden
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Gemensam övergripande strategi för utveckling av Hjälmaren  

Bakgrund 
Hjälmaren är Sveriges fjärde största sjö och sträcker sig genom 
tre län och fem kommuner. Sjön skapar vissa förutsättningar för 
näringslivsutveckling, landsbygdsutveckling och friluftsliv i 
samtliga kommuner och regioner som ligger runt sjön och utgör 
även en mer indirekt resurs för besöksnäringen, både för 
upplevelser kopplade direkt till sjön och att området kring 
Hjälmaren generellt blir mer attraktivt för besökare tack vare sjön.  

Trots detta bedöms sjöns potential inte nyttjas till fullo. Detta är 
en problematik som bland annat beror på att Hjälmaren inte 
uppfattas som ett funktionellt område och något att samlas kring, 
utan snarare som något perifert och som en gräns. Att 
omdefiniera denna bild och se Hjälmaren som en resurs istället 
för en gräns är avgörande för att utveckling ska kunna ske. 

Den potential och möjligheter, men även de utmaningar som 
Hjälmaren har är desamma över hela sjön oavsett inom vilken 
administrativ gräns de visar sig. Det finns även samband och 
ömsesidiga beroenden mellan samtliga delar i sjön: från natur- 
och vattenvård, vattenförvaltning, friluftsliv, maritima näringar, 
rekreationsaktiviteter och jordbruk till ekologisk och kemisk 
status, biologisk mångfald, resiliens mot översvämningar och så 
vidare. Detta innebär att Hjälmaren består av oerhört komplexa 
relationer som är svåra att hantera för enskilda organisationer 
eller på enskilda organisatoriska nivåer. 
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För att det ska vara möjligt att både hantera befintliga 
frågeställningar och för att kunna bedriva ett effektivt 
utvecklingsarbete för Hjälmaren är det nödvändigt att berörda 
offentliga organisationer samlas under en gemensam målbild och 
tillsammans arbetar framåt både operativt och strategiskt. 

Framtagande av strategin 
Under hösten 2021 har representanter från de kommuner, 
regioner, länsstyrelser och besöksorganisationer1 som ligger kring 
Hjälmaren tillsammans genomfört en workshopserie i syfte att 
formulera en gemensam målbild för Hjälmaren. Gruppen har 
resonerat och diskuterat kring samordningsbehov och inom vilka 
teman som detta behöver hanteras. 

Utifrån en analys av samtliga organisationers viktigaste 
styrdokument och uppdragsformuleringar har en minsta 
gemensam nämnare kunnat identifierats. Denna analys utgör 
tillsammans med en nulägesanalys över befintliga värden på och 
kring Hjälmaren utgångspunkter i strategin. På detta sätt undviks 
målkonflikter mellan strategin och befintliga styrdokument, och 
genom att utgå från nulägesanalysen blir det tydligt vad som 
behöver genomföras för att uppnå den vision som formulerats för 
Hjälmaren. 

Arbetet ledde fram till att ett utkast på den gemensamma 
strategin kunde presenteras för en bred grupp representanter för 
både förvaltningar och politik på en konferens under våren 2022. 

Under sommaren och tidig höst 2022 har samtliga organisationer 
haft möjlighet att skicka strategin på remiss till berörda instanser. 
Inkomna synpunkter har sammanställts och legat till grund för en 
revidering av strategin, se bilagor. Under hösten 2022 har den 
kommun- och länsövergripande projektgruppen träffats och 
synkroniserat föreslagna förändringar och en slutgiltig version av 
strategin tagits fram i december 2022. 

 
1 Arboga kommun, Eskilstuna kommun, Katrineholms kommun, Vingåkers kommun, Örebro kommun, 
Region Sörmland, Region Västmanland, Region Örebro län, Länsstyrelsen Södermanlands län, 
Länsstyrelsen Västmanlands län, Länsstyrelsen Örebro län, Destination Eskilstuna AB, Stua, Plus 
Katrineholm och Örebrokompaniet. 
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Syfte och mål 
Syftet med strategin är att beskriva berörda organisationer 
gemensamma vilja och ambition kring utvecklingen av Hjälmaren 
inom landsbygdsutveckling, friluftsliv och besöksnäring. I strategin 
har en övergripande vision för Hjälmaren formulerats: 

Utvecklingen av Hjälmaren sker på ett långsiktigt hållbart 
sätt och dess ekologiska och kemiska status är god. Insatser 
inom landsbygdsutveckling, friluftsliv, rekreation och 
besöksnäring samordnas och sker gemensamt över kommun- 
och länsgränser. 

Landsbygden på och kring Hjälmaren är levande och attraktiv 
med goda förutsättningar för boende, etablering och service. 
Det breda utbudet av upplevelser på och kring Hjälmaren gör 
att sjön är ett välkänt besöksmål både nationellt och 
internationellt. Det aktiva båtlivet på sjön knyter samman 
både människor och landskap kring Hjälmaren. 

Strategin består vidare av åtta olika teman: friluftsliv, 
besöksnäring, landsbygdsutveckling, maritim utveckling, 
naturmiljö, kulturmiljö, vattennivå- och kvalité samt fiske. Under 
respektive tema har en framtidsbild och ett antal 
ställningstaganden formulerats. Dessa bidrar samtliga till att 
uppnå den övergripande visionen ovan. 

Målet med strategin är att genom att gemensamt formulera 
berörda organisationers vilja och ambition kring Hjälmaren skapa 
förutsättningar för att organisationerna tillsammans och var för sig 
långsiktigt arbetar både strategiskt och operativt åt samma håll 
för att utveckla Hjälmaren. Strategin utgör på detta sätt själva 
grunden i det fortsatta gemensamma arbetet. 

Implementering 
Strategin utgör ett första steg för att bättre kunna driva en 
integrerad territoriell utveckling inom policyområden som 
landsbygdsutveckling, friluftsliv och besöksnäring. Att detta första 
steg har tagits, och därmed lagt grunden för den fortsatta 
utvecklingen, är avgörande för en långsiktig gemensam utveckling 
av Hjälmaren.  
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För att strategin på ett tydligt sätt ska ge effekt hos invånare, 
besökare, civilsamhälle och kommersiella aktörer bör den 
konkretiseras i handlingsplaner med konkreta och tidsatta 
åtgärder. Handlingsplanerna bör tas fram inom respektive 
organisation för att säkerställa att de är anpassade efter 
respektive organisations egna förutsättningar kring exempelvis 
behov och budgetprioriteringar. 

En viktig del i denna strategi är att stärka samverkan mellan 
samtliga organisationer. I strategin bedöms detta bäst kunna 
hanteras genom en gemensam samordningsfunktion.  

Under hösten 2022 har därför majoriteten av organisationerna 
arbetat med att ta fram ett förslag på en gemensam 
samordningsorganisation. Ett konkret och tydligt förslag kommer 
att presenteras på en konferens i slutet av mars 2023 med 
möjlighet till revidering. Intentionen är att 
samordningsorganisationen ska implementeras från och med 
budgetår 2024. 

Tidsplan 
För att samtliga organisationer ska gå i takt har en tidsplan tagits 
fram. Denna kan revideras om någon av berörda organisationer 
ser ett behov av det. 

Möjligt antagande av strategin inom 
respektive organisation: 

 
januari – mars 
2023 

Hjälmarkonferens 2: 
Förslag på samordningsorganisation 
presenteras 

 
23 mars 2023 

Samordningsorganisationen förbereds av 
ingående organisationer 

april – oktober 
2023 

Ambition om skapande av 
samordningsorganisation 

1 januari 2024 

 

Bilagor 

- Gemensam övergripande strategi för Hjälmaren (2022-12-06) 
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- Förändringar efter remiss (2022-12-01) 
- Sammanfattning samtliga remissvar (2022-11-19) 
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Arboga kommun 
Ett utkast på strategin presenterades på kommunstyrelsens sammanträde den 21 
juni 2022. Vid sammanträdet var representanter från Örebro kommun 
medverkande och presenterade ärendet. Under augusti har ärendet skickats ut till 
berörda enheter inom kommunen, där de haft möjlighet att lämna synpunkter. 
Under denna remissrunda har inga synpunkter inkommit. 

Eskilstuna kommun 
1. En strategi för Hjälmarens gemensamma utveckling är positiv för att få en 

bred strukturerad samverkan mellan berörda aktörer. 
2. Kommunstyrelsen lämnar följande förslag på 

kompletteringar/förtydliganden: 
a. Landsbygdsutveckling: texten behöver stärkas kring vikten av 

boende samt planering för nya bostäder på lämpliga platser som 
bidrar till en levande landsbygd dygnet runt bland annat för att 
skapa trygghet genom att folk är i rörelse. 

b. Vattennivå: komplettera med text om vikten av samverkan mellan 
berörda aktörer kring avvattning av Hjälmaren. Gäller särskilt vid och 
inför höga vattennivåer i Hjälmaren på grund av skyfall, långvarig 
nederbörd och vid snösmältning. 

c. Samordningsfunktion:  
i. vid antagande av strategin bör det framgå vilken organisation 

som har i uppdrag att starta upp detta arbete så att arbetet 
inte drar ut på tiden.  

ii. om samordningsfunktionen ska ledas av en samordnare bör 
denne vara opartiskt mot de olika aktörerna inom samverkan 
och att denne ser helheten för hela Hjälmarens utveckling. 

d. Kulturmiljö:  
i. Det som står om Naturmiljö att ”naturvärdena utgör även 

stora tillgångar för den attraktiva landsbygden,” gäller lika väl 
för kulturmiljövärdena. De är en tillgång på fler sätt än som 
besöksmål. 
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ii. Komplettera om hur behovet av skydd av områden med höga 
kulturmiljövärden ska hanteras eller hur utvecklingen ska 
förhålla sig till kulturmiljövärdena. 

iii. På s. 31 saknas kommunala museer i uppräkningen. 

Katrineholms kommun 
Samhällsbyggnadsförvaltningen ser positivt på den gemensamma strategin och 
ambitionen att över organisationsgränser omformulera Hjälmarens roll i regionen 
till att bli en resurs för landsbygdsutveckling, friluftsliv och besöksnäring i 
området. Förvaltningen ställer sig bakom intentionerna i strategiförslaget samt 
tillhörande tidsplan för fortsatt arbete. Förvaltningen ser det som positivt att en 
gemensam samordningsfunktion ordnas och att ett fortsatt arbete för hur den 
skall vara utformad sker. 

Vingåkers kommun 
Sammanfattning  
Den sammantagna inställningen bedöms vara mycket god och samtliga Vingåkers 
aktörer som bidragit till remissvaret ställer sig positiva till ett fortsatt samarbete 
för att strategin ska få genomslag. Som en förening uttryckte sig i sitt skriftliga 
svar ”Vår förening ser strategin med optimistiska ögon och vi vill gärna vara och 
bidra med vad vi kan och har möjlighet till.” Remissvaret bygger på två interna 
samt ett externt remissmöte. Därtill har tre externa aktörer skickat in remissvar 
per mejl. Nedan följer synpunkterna från Vingåkers kommun. 

Prioriterade temaområden som är viktiga för Vingåkers kommun:  

 Samverkan  
 Besöksnäring  
 Landsbygdsutveckling 

Förbättringspotential inom strategin 
Samordningsfunktionen. Det finns en risk att tappa förankringen till närings- 
och föreningsliv om det bara är myndigheter som medverkar i 
samordningsfunktionen. En tanke kan vara att ha liknande upplägg som 
Leaderstyrelser där hela verksamheten bygger på trepartssamverkan. Behov finns 
av samordning både inom varje enskild sektor som mellan sektorerna.  
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Målgrupper och insatser. En bred strategi kan vara både en styrka och en 
svaghet. Men genom att definiera utvalda målgrupper i strategin kan inblandade 
aktörer (offentliga, privata och ideella) gemensamt utforma riktade insatser och 
växla upp varandras arbete. Riktade målgrupper kan även förtydliga arbete och 
övergripande mål inom en sektor, tex näringsliv, och därigenom skapa tydligare 
samarbete.  

Cykelsymbol. På sidan 27 i strategin finns en karta över Hjälmaren med de olika 
temaområdena i boxar utanför. Längs Läppes strandkant (mellan skidskon och 
badsymbolen) kan en cykelsymbol med fördel placeras, så att det inte upplevs 
som tomt. 

Framgångsfaktorer för att strategin ska få genomslag 
Informationsutbyte. Aktörer från alla sektorer efterfrågar information från övriga 
aktörer runt Hjälmaren. Ett mer kontinuerligt informationsutbyte skulle innebära 
större möjligheter till samarbeten för samtliga sektorer.  

Förbättrad kollektivtrafik i området runt Hjälmaren. Detta skulle förbättra 
möjligheterna för företagare som vill anställa personer som bor inte bor på 
platsen och som inte har tillgång till egen bil. Men även föreningsliv, näringsliv 
(utifrån ett försäljningsperspektiv), besöksnäring och de som redan nu lever och 
verkar runt Hjälmaren skulle gynnas av en utökad kollektivtrafik.  

Sjön behöver tillgängliggöras. Tex genom att tydligt märka ut grund och 
liknande, men även genom att införa turtrafik på sjön. Det skulle i sin tur kunna 
leda till att fler får intresse av att besöka Hjälmaren utan att själva vara tvungna 
att äga en båt. Även företag och föreningar skulle kunna gynnas i och med 
möjligheten att arrangera evenemang eller samarbeta för paketlösningar och 
liknande i anslutning till båttrafiken.  

Skapa en gemensam informationsplats. Den ska vara den naturliga aktören att 
kontakta för att sprida information om den egna verksamheten, men också att 
söka efter samarbeten och besöksmål.  

Kartläggning. Som pekar ut tydligt fokus av vilka insatser som ger mest nytta och 
effekt, både på kort- och lång sikt. Kartläggningen behöver även innehålla en 
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uppdelning av insatser av lågt hängande frukter samt frågor av långsiktig 
karaktär, vilka även bör prioriteras. Existerande tillgångar bör lyftas och användas 
på ett långsiktigt hållbart sätt. Till exempel Läppe hamn och möjligheterna som 
den för med sig gällande båttrafik i Hjälmaren.  

Sjösäkerhet. Måste säkerställa med berörda aktörer. Innefattar även 
mobiltäckning på sjön. 

Avsändare. För att nå ut med information och liknande behövs en välkänd 
avsändare etableras. Det behöver även undersökas genom vilka kanaler 
information når fram till mottagaren och inte faller bort i informationsbruset. 

Örebro kommun 
Avrinningsområdets betydelse för vattenkvalitén i Hjälmaren förtydligas i text där 
Hjälmarens förutsättningar beskrivs. Följande textstycke läggs till under rubriken 
Kort om Hjälmaren:  

”Vattenkvaliteten i Hjälmaren påverkas av hela avrinningsområdet. 
Hjälmaren hör till Eskilstunaåns avrinningsområde som har en total 
areal av 4183 km2 och är indelat i 81 vattenförekomster. 
Avrinningsområdet ligger huvudsakligen i Örebro län medan mindre 
delar är belägna i Västmanlands län och Södermanlands län. Totalt 
ingår tio kommuner i avrinningsområdet”.  

Under tema vatten formuleras framtidsbilden om till:  

”Hjälmarens ekologiska och kemiska status är god och tillförseln av 
näringsämnen och föroreningar har minimerats. Yt- och grundvatten i Hjälmaren 
nyttjas på ett långsiktigt hållbart sätt. Dricksvattenförsörjningen från Hjälmarens 
råvattentäkt är skyddad”.  

Under samma tema läggs ställningstagandena nedan till:  

- Kommunala vattenplaner samordnas och samverkan sker kontinuerligt över 
kommun- och länsgränser för att Hjälmarens ekologiska och kemiska 
status ska förbättras.  
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- Samverkan över kommun- och länsgränser sker för att säkerställa att 
klimatanpassningsplaner harmoniserar kring Hjälmaren.  

- Kunskapsnivån om klimatförändringarnas konsekvenser för Hjälmaren och 
dess närområde höjs.  

Region Sörmland 
Ställningstagande 
Hjälmaren är en viktig sjö för flera av Sörmlands kommuner, framförallt ur ett 
landsbygdsutvecklings- och besöksnäringsperspektiv.  

Region Sörmland ser därför positivt på att det tas ett helhetsgrepp om Hjälmaren 
ur ett territoriellt perspektiv och att man utgår från den fysiska platsen och 
kraftsamlar organisationer för flernivåsamverkan och som kan påverka 
utvecklingen runt densamma. 

En styrka i frågan om Hjälmarens utveckling är att det är ett ämne som innehåller 
väldigt konkreta behov sett ur såväl ekonomiska som miljömässiga och sociala 
hållbarhetsintressen. Det är mycket angeläget att precis som strategin gör 
synliggöra naturen som resurs och katalysator för utveckling, snarare än barriär 
eller gräns. Naturen är gemensam och bör hanteras just gemensamt. Strategin 
ger värdefull insikt och riktning att ta med i flera regionala processer, strategier 
och handlingsplaner.  

Det vore bra om intresse-/målkonflikter lyfts tidigt för att de ska få genomslag i 
efterföljande arbete, exempelvis utifrån rumsliga strategier och mellan olika 
sakområden. Strategin skulle med fördel kunna innehålla lite tydligare, kärnfulla 
och mer framträdande summeringar av utmaningarna respektive möjligheterna; 
sammanvävt med exempel på typer av målkonflikter som måste pareras i det 
fortsatta konkreta arbetet. 

Styrdokument och handlingsplaner  

 Region Sörmland välkomnar en gemensam strategi för utveckling av 
Hjälmaren och ställer sig bakom strategin som sådan och även de teman 
som arbetats fram och ser en tydlig koppling till våra egna strategier som 
anges nedan.  
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 I remissversionen uttrycks det att det är avgörande att målbilden 
formuleras i en gemensam strategi och som antas som styrdokument av 
respektive organisation. - Region Sörmland ser ingen anledning att anta 
strategin som styrdokument inom organisationen. Regionen har flera andra 
styrande dokument, bland annat den regionala utvecklingsstrategin, 
Strukturbild Sörmland, Sörmlands näringslivsstrategi och en kommande 
besöksnäringsstrategi som möjliggör fortsatt samverkan runt Hjälmaren. 

 Remissversionen uttrycker även behovet av att respektive organisation ska 
ta fram egna handlingsplaner för Hjälmarens utveckling. - Region Sörmland 
ser ingen anledning att ta fram egna handlingsplaner, utan ser det istället 
som en del i de ordinarie processerna där hänsyn kommer att tas till den 
gemensamma strategin för utveckling av Hjälmaren. 

Region Västmanland 
Region Västmanland noterar att det utifrån omgivande regionala och lokala 
utvecklingsstrategier har skapats en strategi, Gemensam strategi för Hjälmarens 
utveckling, som breddar, fördjupar samt fokuserar på det geografiska området 
Hjälmaren och dess omkringliggande landområde.  

Dokumentet har ett trevligt anslag, är välskrivet och utgör ett värdefullt 
kunskapsunderlag. Det ger en samlad bild dels över befintliga värden och vilka 
aktörer som primärt berörs, dels vikten av Hjälmaren som en del av Västmanland. 
Utgångspunkten att en sjö är ett funktionellt område och en del av regional 
utveckling snarare än något perifert och en gräns, är en värdefull påminnelse.  

Med tolkningen att strategin är det första steget i en utvecklingsprocess blir 
också målet samverkan logisk, även om vi ser att samverkan snarare är medlet än 
målet i en framskriden utvecklingsprocess.  

Region Västmanland konstaterar att det har tagits fram flera förslag på 
utvecklingsområden men tolkar satsningarna som just förslag inför nästa steg, 
där Region Västmanland genom dialog kommer stötta främst Arboga i sitt 
framtida engagemang för Hjälmarens utveckling. 
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Region Örebro län 
 Tidigare ställningstagande läggs som bilaga 
 Uppdatera till innehåll av ny beslutad RUS   
 Framtagande av strategin och Implementering, uppföljning och revidering 

av strategin läggs efter utvecklingsstrategin, innan bilagorna 
 Stärka sammanhangen av att strategin berör invånare, företagare och 

besökare  
 Stärka vikten av att strategin behöver en handlingsplan med prioriterade 

aktiviteter  

Länsstyrelsen Södermanlands län 
Länsstyrelsen anser att strategin är väl genomarbetad och en bra utgångspunkt 
för ett samverkansarbete om utveckling av Hjälmaren för landsbygdsutveckling, 
besöksnäring, friluftsliv och rekreation.  

Länsstyrelsen har några synpunkter enligt nedan.  

Beskrivningen av bakgrund och process för att ta fram strategin skulle vinna på 
att kortas ner för att fokusera mer på vägen framåt.  

I inledningen beskrivs mål och avgränsningar. Målbilden och vad man rör sig från 
och till kan beskrivas tydligare. Även avgränsningarna vore bra att förtydliga, med 
fler exempel.  

Tydliggör även tidsperioden för strategin.  

I strategin bör även beskrivas hur arbetet framåt är planerat att genomföras. Med 
tiden är det nödvändigt att tydliggöra vad som ska ske och när samt av vilka 
aktörer.  

Den övergripande visionen kan lyftas fram ännu mer och bör synas i inledningen.  

I strategin kan riskerna för målkonflikter tydliggöras särskilt när det gäller 
eventuell ökad trafik på sjön eller ökad exploatering. 

Synpunkter på strategins innehåll gällande kulturmiljö i Södermanlands län  
Rött = förslag till ändring Grönt = kommentar 
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S17 Kulturmiljö På och kring Hjälmaren finns en mångfald av kulturmiljöer som 
bidrar till attraktiva livsmiljöer och besöksmål. Tio områden är utpekade som 
riksintresse för kulturmiljö, värdena består bland annat i slotts- och 
herrgårdsmiljöer som Äsplunda (Örebro län) och Stora Sundby och Biby 
(Södermanlands län) (Strategin har glömt riksintresset Stora Sundby som är det 
slott som tagits med på bild samma sida). 

S 17 Vi föreslår också att ni lägger till att Riksintressanta kulturmiljöer skyddas 
genom 3 kap 6 § Miljöbalken (MB). I Örebro kommuns ÖP konstateras att…  

S 34 I bilagan, saknas några av de kulturvärden i Sörmland som i januari 2022 
skickats in till arbetsgruppen (se karta och tabell nedan). 

Länsstyrelsen Västmanlands län 
Gemensam strategi 
Generellt är det mycket bra att man tar fram en övergripande gemensam strategi 
för länsövergripande frågor kopplat till Hjälmaren och dess närmiljö.  

Vi uppfattar att syftet med strategin är att den ska ha en övergripande funktion 
för en rad områden med koppling till Hjälmaren, men detta behöver förtydligas, till 
exempel genom att ändra namnet till ”Gemensam övergripande strategi för 
Hjälmarens utveckling”. Annars finns en risk för sammanblandning med redan 
existerande strategier och samverkansprojekt som pågår runt Hjälmaren. Denna 
övergripande strategis roll i förhållande till annat befintligt arbete behöver 
förtydligas. Det blir viktigt om man framöver kommer att arbeta fram fler 
strategier eller samverkansprojekt utifrån olika teman, då blir det viktigt att dessa 
sker i samverkan med andra utpekade teman i den övergripande strategin.  

Det är oklart i detta nuvarande förslag, hur den geografiska avgränsningen ser ut. 
För att kunna hantera alla frågor som berör Hjälmaren med närmiljö bör ett 
geografiskt område avgränsas som med marginal omfattar påverkansområdet. 
Alternativt bör det tydliggöras i text att all verksamhet på land och i vatten som 
kan ha påverkan på Hjälmaren och dess direkta närmiljö omfattas av strategin. 
Annars riskerar man att det skapas otydlighet om när och var strategins 
ställningstaganden ska gälla. 
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Tidigare ställningstaganden 
Under rubriken tidigare ställningstaganden bör strategin ”Hjälmarelandskapets 
lövskogar” omnämnas direkt under huvudrubriken eftersom den är en pågående 
samverkansform som berör flera av nämnda rubriker (samverkan, friluftsliv, 
besöksnäring, landsbygdsutveckling, naturmiljö och vattenkvalité). 
Samverkansarbetet kring Hjälmarelandskapets lövskogar påbörjades 2007 och 
formaliserades genom framtagande och undertecknande av en gemensam 
strategi 2013. Länsstyrelserna i Västmanland, Örebro, Södermanland, 
Skogsstyrelsens distrikt Sörmland-Örebro, Uppland-Västmanland samt 
kommunerna Vingåker, Örebro, Katrineholm och Eskilstuna undertecknade 
strategin. Strategin har uppdaterats och är undertecknad i september 2022 och 
nu medverkar även Arboga kommun.  

Under rubriken naturvård bör man förtydliga att naturvård runt Hjälmaren inte 
bara handlar om skyddsvärda områden med mycket höga naturvärden, t ex 
naturreservat eller biotopskydd utan att Hjälmar landskapets mycket höga 
naturvärden bygger på ett ekologiskt fungerande vardagslandskap med 
kontinuitet i tid och rum kopplat till grön infrastruktur. Fågellivet är helt beroende 
av ett arbete på landskapsnivå, där det stora sammanhängande lövlandskapet 
som finns runt sjön (delvis pga sjösänkningen) är nationellt unikt och avgörande 
för många arters överlevnad. Det arbetet som görs inom ramen för strategin 
Hjälmarens lövskogar omfattar detta landskapsperspektiv och därför är arbetet 
med naturvård i detta landskap helt nödvändigt att samordna med övriga 
intressen, inte minst markägarperspektivet. 

Utvecklingsstrategi 
Under rubriken utvecklingsstrategi bör det tydliggöras att samverkan mellan de 
olika föreslagna tema-områdena generellt är nödvändig för att lyckas bevara och 
utveckla områdets alla möjligheter långsiktigt och hållbart. Under rubriken 
naturmiljö bör det tydliggöras att det inom detta område redan finns ett 
välfungerande samverkansarbete genom strategin Hjälmarens lövskogar och att 
detta arbete till stor del överensstämmer med beskrivna mål. Även om 
skogsproduktion och naturvård i lövskogarna runt Hjälmaren är huvudsyftet med 
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den befintliga strategin, så finns tydliga kopplingar till såväl turism, vattenkvalitet, 
folkhälsa, fiske, lokalt entreprenörskap mm. Eventuellt kan det arbetet breddas till 
att omfatta fler områden eller så bör det åtminstone ske i nära samverkan. I den 
befintliga strategin har myndigheter och kommuner redan tagit ställning till hur 
arbetet ska ske och det finns en tydlig och lång kontinuitet i arbetet. Fortsatt 
arbete inom detta område bör därför ske inom ramen för den befintliga strategin. 
I remissversionen av den övergripande strategin saknas tydlighet kring detta.  

Samordningsfunktion och finansiering 
Under hösten 2022 har ett utredningsarbete pågått för att ta fram förslag hur en 
gemensam samordning kan organiseras för att uppnå den samverkan som 
målsättningen i strategin beskriver. Det förslag som bedöms ge bäst effekt genom 
bland annat långsiktighet, stabilitet och opartiskhet är en ekonomisk förening 
med en styrelse av samtliga ingående organisationer. Tanken är att föreningen 
ska arbeta nätverksbaserat och genom olika grupper beroende på vilka projekt 
som drivs. Förslaget är även att föreningen skall anställa minst en heltidstjänst 
vilket kräver en basfinansiering från ingående parter. 

Länsstyrelsen Västmanland finner det svårt att bidra med basfinansiering i 
enlighet med förslaget. Det finns dock intresse att medverka i samarbetet och 
finansiering kan istället ske via projektstöd och arbetstid.   

Länsstyrelsen i Örebro län 
Sammanfattning 
Det är en bra och övergripande strategi som vi till stora delar är beredda att ställa 
oss bakom. Vi har några synpunkter som främst är förtydliganden och sådant som 
vi bör ha med oss i arbetet framöver och tänka på i arbetet med utvecklingen 
kring Hjälmaren. 

Generella synpunkter 
Det finns i dagsläget ett flertal olika samverkansprojekt och strategier kring 
Hjälmaren därför är det viktigt att det är tydligt att det här är en gemensam 
övergripande strategi för Hjälmarens utveckling, så att den inte blandas ihop med 
andra befintliga strategier, som exempelvis Hjälmarens lövskogar.  
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Dokumentet saknar någon form av geografisk avgränsning för strategiområdet. 
Det kan uppfattas som otydligt hur stort området är och vilka områden som 
räknas in i strategin. Strategin skulle också kunna kompletteras med fler 
kartor/bilder som utvisar riksintressen, jord- och skogsmark med mera, 
förslagsvis som bilagor.  

Det kan vara bra att få med vad som omfattas av strandskyddet i strategin. I 
Örebro län omfattas Hjälmaren av det generella strandskyddet intill 100 meter 
från strandlinjen, på land och i vatten. Strandskyddets omfattning i övriga län, 
Västmanlands och Södermanlands län framgår inte och kan skilja sig.  

Avgränsning (sid. 5) 
Rent formellt är det vattenmyndigheterna som ansvarar för att ett 
miljöövervakningsprogram finns och genomförs. Sen delegeras detta regionalt till 
länsstyrelserna. Förslag på ändring av text: "…ansvaret för miljöövervakningen i 
enlighet med EU:s ramdirektiv för vatten hos vattenmyndigheten och 
länsstyrelserna..." 

Tidigare ställningstaganden (sid. 10) 
Under rubriken tidigare ställningstaganden bör strategin ”Hjälmarelandskapets 
lövskogar” omnämnas direkt under huvudrubriken eftersom den är en pågående 
samverkansform som berör flera av nämnda rubriker (samverkan, friluftsliv, 
besöksnäring, landsbygdsutveckling, naturmiljö och vattenkvalité).  

Naturmiljö (sid. 16) 
Under rubriken naturmiljö bör man förtydliga att naturvård runt Hjälmaren inte 
bara handlar om skyddsvärda områden med mycket höga naturvärden, till 
exempel naturreservat eller biotopskydd utan att hjälmarelandskapets höga 
värden är beroende av ett arbete på landskapsnivå.  Det stora sammanhängande 
lövlandskap som finns runt sjön, delvis på grund av sjösänkningen, är nationellt 
unikt och avgörande för många arters överlevnad. Det arbete som görs inom 
ramen för strategin Hjälmarens lövskogar omfattar detta landskapsperspektiv och 
därför är arbetet med naturvård i detta landskap helt nödvändigt att samordna 
med övriga intressen, inte minst skogsbruk och annan markanvändning, men även 
med andra teman som tas upp i den övergripande strategin. 
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Förslag på ändring av text: ”Kring Hjälmaren finns både skyddade områden så 
som riksintresse naturvård, Natura 2000-områden, naturreservat och 
strandskyddsområden, men också värdefulla naturmiljöer som inte har något 
formellt skydd, men pekats ut i olika inventeringar, bevarandeplaner eller 
naturvårdsprogram.”   

Riksintressen är inte ett skyddat område, texten bör därför ändras till: Flera 
områden är utpekade som riksintresse för naturvård, enligt 3 kap. 6 § 
miljöbalken. Kring Hjälmaren finns dessutom skyddade områden så som 
Natura2000- områden,... 

Kulturmiljö (sid 17) 
Förslag på ändring av text: ”Nio områden är utpekade som riksintresse för 
kulturmiljö” lägg till - kulturmiljövård, enligt 3 kap. 6 § miljöbalken.  

Fiske (sid. 19) 
Förslag på ändring av text: ”Hjälmaren är utpekat som riksintresse för 
yrkesfisket” lägg till - enligt 3 kap. 5 § miljöbalken.  

Hjälmaren i ett europeiskt sammanhang (sid. 23) 
Fjärde punkten: Länsstyrelserna har en samordnande roll med Hjälmarens 
Vattenvårdsförbund och Hjälmarens vattenförbund som viktiga aktörer. 

Friluftsliv (sid. 27) 
I texten under punkt tre står det att strategiska natur- och kulturmiljöer bör 
skyddas som natur- eller kulturreservat. Där skulle det kunna tilläggas att 
värdefulla miljöer även kan skyddas genom planbestämmelse (detaljplan om 
området är tätbebyggt eller områdesplan om området är glesbebyggt) av 
respektive kommun. Dessutom kan enskilda byggnader eller bebyggelsemiljöer 
skyddas som byggnadsminnen, som är en mycket vanligare skyddsform när det 
gäller kulturmiljö. Fornlämningarna har ett automatiskt skydd om de kan antas 
vara äldre än 1850, även sådana som ligger under vatten. 

Utvecklingsstrategi (sid. 29) 
Under rubriken utvecklingsstrategi bör det tydliggöras att samverkan mellan de 
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olika föreslagna tema-områdena generellt är nödvändig för att lyckas bevara och 
utveckla områdets alla möjligheter långsiktigt och hållbart.  

Landsbygdsutveckling (sid. 29) 
Under rubriken landsbygdsutveckling saknas skrivelser om lantbrukare och 
jordbruksmark. Strategin bör verka för att gynna lantbrukare och djurägare runt 
sjön för att bevara mosaiken i landskapet och värna om de värdefulla 
betesmarker som finns, ofta i direktkontakt med vattnet. Det är också viktigt att 
arbeta för att bevara bördig jordbruksmark och undvika exploatering av sådan 
mark. 

Naturmiljö (sid. 30) 
Under rubriken naturmiljö bör det tydliggöras att det inom detta område redan 
finns ett välfungerande samverkansarbete genom strategin Hjälmarens lövskogar 
och att detta arbete till stor del överensstämmer med beskrivna mål. Även om 
skogsproduktion och naturvård i lövskogarna runt Hjälmaren är huvudsyftet med 
den hjälmarlövstrategin, så finns tydliga kopplingar till såväl turism, 
vattenkvalitet, folkhälsa, fiske, lokalt entreprenörskap med mera. Eventuellt kan 
det arbetet breddas till att omfatta fler områden eller så bör det åtminstone ske i 
nära samverkan. Inom hjälmarlövstrategin har myndigheter och kommuner redan 
tagit ställning till hur arbetet ska ske och det finns en lång kontinuitet i arbetet.  

Vattennivå och kvalité (sid. 31) 
Förslagsvis kan vi lägga till en punkt gällande Hjälmarens ekologiska status. 
Förslag på text: "Hjälmarens ekologiska och kemiska status är god och tillförseln 
av näringsämnen och föroreningar från både externa källor och sjösediment har 
minimerats. " 

Karta (sid 34) 
Björkön: lägg till vandringsled 

Kan vara bra att lägga till större orter som Örebro och Eskilstuna på kartan så det 
blir lättare att orientera sig. 

En stjärna för naturvärde saknas för Ekeby-Almy ekhage och Ekeby dreve.
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Förändringar Gemensam strategi för Hjälmarens utveckling 
 
Generellt: 

- Namnet ändras från ”gemensam strategi för Hjälmarens 
utveckling” till ”gemensam övergripande strategi för 
Hjälmarens utveckling”. 

- Rubriken Framtagande av strategin tas bort. 
- Rubriken Tidigare ställningstaganden läggs en bilaga till 

strategin. 
- Under rubriken Tidigare ställningstaganden har en uppdaterad 

version av Region Örebro läns RUS lagts in. 
- Rubriken Implementering, uppföljning och revidering av 

strategin läggs efter rubriken Utvecklingsstrategi. 
- Strategin kompletteras med en karta (bilaga) som visar 

riksintressena på och kring Hjälmaren. 

Sammanfattning 

- Under rubriken Sammanfattning formuleras det fjärde stycket 
om och ett till stycke läggs till direkt efter det enligt nedan 

o För att det ska vara möjligt att både hantera befintliga 
frågeställningar och för att kunna bedriva ett effektivt 
utvecklingsarbete för Hjälmaren är det nödvändigt att 
berörda offentliga organisationer samlas under en 
gemensam vision och tillsammans arbetar framåt både 
operativt och strategiskt. Den övergripande visionen för 
Hjälmaren är att:  
 
Utvecklingen av Hjälmaren sker på ett långsiktigt 
hållbart sätt och dess ekologiska och kemiska status är 
god. Insatser inom landsbygdsutveckling, friluftsliv, 
rekreation och besöksnäring samordnas och sker 
gemensamt över kommun- och länsgränser. 
Landsbygden på och kring Hjälmaren är levande och 
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attraktiv med goda förutsättningar för boende, etablering 
och service. Det breda utbudet av upplevelser på och 
kring Hjälmaren gör att sjön är ett välkänt besöksmål 
både nationellt och internationellt. Det aktiva båtlivet på 
sjön knyter samman både människor och landskap kring 
Hjälmaren. 

Bakgrund 

- Under rubriken Bakgrund formuleras det sista stycket om och 
sista meningen stryks: 

o För att det ska vara möjligt att både hantera befintliga 
frågeställningar och för att kunna bedriva ett effektivt 
utvecklingsarbete för Hjälmaren är det nödvändigt att 
berörda offentliga organisationer samlas under en 
gemensam målbild och tillsammans arbetar framåt. För 
att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete är det 
avgörande att en sådan målbild formuleras i en 
gemensam strategi som antas som styrdokument av 
respektive organisation. 
 

- Under rubriken Avgränsning ändras tredje stycket till 
nedanstående: 

o Att förhålla sig till en frågeställning innebär dock inte att 
överta ansvaret för den utan respektive organisations 
ordinarie ansvar kvarstår. Till exempel kvarstår ansvaret 
för miljöövervakningen i enlighet med EU:s ramdirektiv 
för vatten hos vattenmyndigheten och länsstyrelserna 
och ansvaret för vattenregleringen hos Hjälmarens 
vattenförbund. 
 

- Under rubriken Avgränsning läggs följande stycke till som 
stycke nr fyra: 

o Strategin har ingen exakt geografisk avgränsning då 
detta riskerar att vara kontraproduktivt för dess syfte. 
Istället bedöms all verksamhet på land och vatten som 
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kan ha påverkan på Hjälmaren och dess direkta närmiljö 
omfattas av strategin. 

Kort om Hjälmaren 

- Avrinningsområdets betydelse för vattenkvalitén i Hjälmaren 
förtydligas. Följande textstycke läggs till under rubriken 
Ekologisk och kemisk status: 

o Vattenkvaliteten i Hjälmaren påverkas av hela 
avrinningsområdet. Hjälmaren hör till Eskilstunaåns 
avrinningsområde som har en total areal av 4183 km2 
och är indelat i 81 vattenförekomster. Avrinningsområdet 
ligger huvudsakligen i Örebro län medan mindre delar är 
belägna i Västmanlands län och Södermanlands län. 
Totalt ingår tio kommuner i avrinningsområdet. 

Utvecklingsstrategi 

- Som första stycke under rubriken Utvecklingsstrategi läggs 
nedanstående till: 

o Samverkan mellan de olika teman som strategin 
hanterar är generellt helt nödvändig för att Hjälmaren 
ska kunna utvecklas långsiktigt hållbart. 

- Illustration av utvecklingsstrategin: cykelsymbol läggs till vid 
Läppe. 

Utvecklingsstrategi, Friluftsliv 

- Under rubriken Friluftsliv kompletteras det tredje 
ställningstagandet med: 

o Strategiskt utpekade land- och vattenområden på och 
kring Hjälmaren ges skydd i form av exempelvis natur- 
eller kulturreservat eller genom planbestämmelse och 
skapar därmed goda förutsättningar för både en 
ekologiskt hållbar miljö och ett rikt friluftsliv. Avgörande 
är att Hjälmarens värdefulla natur- och kulturmiljöer 
synliggörs samordnat för att skapa ett och samma 
sammanhang för det rörliga friluftslivet 
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Utvecklingsstrategi, Landsbygdsutveckling 

- Under rubriken Landsbygdsutveckling kompletteras det första 
ställningstagande enligt nedan: 

o Hjälmaren ska ses som en resurs för lokal utveckling 
genom att sjön gynnar lantbrukare och djurägare genom 
exempelvis fortsatt produktion av livsmedel och 
livsmedelsförädling och genom en brett definierad 
besöksnäring som bidrar till arbetstillfällen på 
landsbygden kring sjön. På så sätt bidrar Hjälmaren 
även till att stärka kopplingen mellan stad och land. 
Lantbruket i sin tur stärker Hjälmaren genom att bevara 
mosaiken i landskapet och värna om de värdefulla 
vattennära betesmarkerna. 

- Under rubriken Landsbygdsutveckling läggs ställningstagandet 
till: 

o Samverkan över kommun- och länsgränser ska ske 
kontinuerligt inom planering för bland annat bostäder för 
att bidra till en levande landsbygd. 

Utvecklingsstrategi, Naturmiljö 

- Under rubriken Naturmiljö kompletteras det tredje 
ställningstagande enligt nedan: 

o Landskapet på och kring Hjälmaren ska utgöra en 
landskapsekologiskt och produktionsmässigt väl 
fungerande lövskogstrakt, som utgör en positiv faktor för 
lövproduktion, naturvård, vattenkvalité, folkhälsa och 
sociala värden. Befintligt samverkansarbete kring 
Hjälmarens lövskogar är en framgångsfaktor i detta 
sammanhang och åtgärder kring detta bör därför främst 
ske inom ramen för den samverkan. 

Utvecklingsstrategi, Kulturmiljö 

- Framtidsbilden under Kulturmiljö kompletteras enligt nedan: 
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o De värdefulla kulturmiljöer och kulturlandskapet på och 
kring Hjälmaren som på olika sätt berättar sjöns och 
platsens historia har utvecklats och utgör populära 
besöksmål för både invånare och besökare. Kulturmiljön 
på och kring Hjälmaren utgör även en stor tillgång för 
den attraktiva landsbygden. 

- Under Kulturmiljö läggs ställningstagandet nedan till: 

o Skydd av områden med höga kulturmiljövärden ska ske 
samordnat över kommun- och länsgränser. 

- Under rubriken Kulturmiljö läggs kommunala museer till i det 
sista ställningstagandet. 

Utvecklingsstrategi, Vattennivå och kvalité 

- Under rubriken Vattennivå och kvalité tas skydd av yt- och 
grundvatten bort i framtidsbilden samt kompletteras enligt 
nedan:  

o Hjälmarens ekologiska och kemiska status är god och 
tillförseln av näringsämnen och föroreningar från både 
externa källor och sjösediment har minimerats. Yt- och 
grundvatten i Hjälmaren nyttjas på ett långsiktigt 
hållbart sätt. Dricksvattenförsörjningen från Hjälmarens 
råvattentäkt är skyddad. 

- Under rubriken Vattennivå och kvalité läggs 
ställningstagandena nedan till: 

o Kommunala vattenplaner samordnas och samverkan 
sker kontinuerligt över kommun- och länsgränser för att 
Hjälmarens ekologiska och kemiska status ska 
förbättras. 

o Samverkan över kommun- och länsgränser sker för att 
säkerställa att klimatanpassningsplaner harmoniserar 
kring Hjälmaren. 

o Kunskapsnivån om klimatförändringarnas konsekvenser 
för Hjälmaren och dess närområde höjs.  



 
 2022-12-01 

Implementering, uppföljning och revidering 

- Kapitlet ”implementering, uppföljning och revidering av 
strategin” förtydligas med 
underrubrikerna ”handlingsplan”, ”prioritering” 
och ”samordning”. 

Tidigare ställningstaganden, Naturmiljö 

- Under rubriken Naturmiljö formuleras det första stycket om till 
nedanstående: 

o På och kring Hjälmaren finns en mångfald av värdefulla 
naturmiljöer som är viktiga för växt- och djurlivet. 
Naturmiljöer fyller viktiga funktioner för bland annat 
avkoppling, rekreation, motion, sociala möten och bidrar 
till attraktiva livsmiljöer. Flera områden är utpekade som 
riksintresse för naturvård, enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. 
Kring Hjälmaren finns dessutom både skyddade 
områden så som Natura 2000-områden, naturreservat 
och strandskyddsområden, men också värdefulla 
naturmiljöer som inte har något formellt skydd, men 
pekats ut i olika inventeringar, bevarandeplaner eller 
naturvårdsprogram. 

- Under rubriken Naturmiljö formuleras det andra stycket om till: 

o Hjälmarlandskapets mycket höga naturvärden bygger på 
ett ekologiskt fungerande vardagslandskap med 
kontinuitet i tid och rum kopplat till grön infrastruktur. 
Fågellivet är helt beroende av arbete på landskapsnivå, 
där det stora sammanhängande lövlandskapet som finns 
runt sjön och som delvis finns på grund av 
sjösänkningen, är nationellt unikt och avgörande för 
många arters överlevnad. Hjälmarens lövskogsmiljöer är 
ett samarbete mellan flera olika myndigheter runt 
Hjälmaren där en strategi har tagits fram som visar på 
en gemensam viljeinriktning med syfte att skapa en 
ekologiskt och socialt hållbar lövskogsmiljö kring 



 
 2022-12-01 

Hjälmaren. Arbetet med naturvård i detta landskap är 
helt nödvändigt att samordna med övriga intressen, inte 
minst med markägare. 

Tidigare ställningstaganden, Kulturmiljö 

- Under rubriken Kulturmiljö formuleras första stycket om till 
nedanstående: 

o På och kring Hjälmaren finns en mångfald av 
kulturmiljöer som bidrar till attraktiva livsmiljöer och 
besöksmål. Tio områden är utpekade som riksintresse 
för kulturmiljövård, enligt 3 kap. 6 § miljöbalken, 
värdena består bland annat i slotts- och 
herrgårdsmiljöer som Äsplunda (Örebro län) och Stora 
Sundby och Biby (Södermanlands län), ängs- och 
hagmarkslandskap samt odlingslandskap som Västermo 
och Tåkenön (Södermanlands län) och landets äldsta 
kanal Hjälmare kanal (Västmanland och Södermanlands 
län). 

Tidigare ställningstaganden, Fiske 

- Under rubriken Fiske formuleras andra stycket om till 
nedanstående: 

o Hjälmaren är utpekat som riksintresse för yrkesfisket 
enligt 3 kap. 5 § miljöbalken och samtliga kommuner 
har ställningstaganden om att detta riksintresse ska 
beaktas. I Örebro kommuns ÖP finns 
ställningstagandet ”Hjälmaren har pekats ut som 
riksintresse för yrkesfiske, främst för fångst av gös och 
kräftor. Det miljöcertifierade fisket ska värnas genom 
medvetna åtgärder för förbättring av vattenmiljön.” 

Karta 

- Stjärna för naturvärde har lagts till vid Ekeby-Almby/Ekeby-
Dreve. 

- Besöksmål Kalkbrottsutsikten har bytt namn till Forsby 
kalkbrott. 



 
 2022-12-01 

- Säfstaholm har lagts till som målpunkt med flera värden. 
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Ordförandeförslag Sida 1 (1) 

Datum 

2023-01-10 
Vår beteckning 

KS/2022:91 - 1.2.6 - 
Initiativ från 
förtroendevalda, nämnd, 
revisorer, bolag, 
fullmäktigeberedning 

 

Mottagare: 

Kommunstyrelsen 

Ordförandeförslag – Svar på motion om arbetsmiljön 
inom LSS 
Ordförandens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad med 
hänvisning till vård- och omsorgsnämndens bedömning. 

Johan Söderberg (S) 
Kommunstyrelsens ordförande
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Tjänsteskrivelse Sida 1 (1) 

Datum 

2023-01-10 
Vår beteckning 

KS/2022:91 - 1.2.6 - 
Initiativ från 
förtroendevalda, nämnd, 
revisorer, bolag, 
fullmäktigeberedning 

Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 

Mottagare: 

Kommunstyrelsen 
Vår handläggare 

Matilda Johansson 
Handläggare telefon 

0150-570 18 
Handläggare e-post 

Matilda.Johansson2@katrineholm.se 

Svar på motion om arbetsmiljön inom LSS 

Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen lämnar inget förslag till beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Kristdemokraterna har inkommit med en motion om arbetsmiljön inom LSS (Lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade). Motionen mynnar ut i följande förslag: 

 ”att alltid arbetsmiljölagen ska efterlevas 

 att en åtgärdsplan för 2022 års förutsättningar gällande personalbemanning utifrån 
arbetsmiljölagen verkställs omgående. 

 att en återrapportering sker till kommunstyrelsen var tredje månad” 

Motionen remitterades till vård- och omsorgsnämnden som beslutade om ett yttrande den 
15 december 2022. I nämndens yttrande framgår att vård- och omsorgsförvaltningen 
bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete och en verksamhet i linje med arbetsmiljölag 
och arbetsmiljöverkets föreskrifter. Förvaltningen har under 2022 förtydligat sina rutiner 
gällande det systematiska arbetsmiljöarbetet och även gått igenom dessa med alla 
chefsnivåer. Vård- och omsorgsnämnden föreslår att motionen ska anses besvarad. 

Kommunledningsförvaltningen gör ingen annan bedömningen än vård- och 
omsorgsnämnden. 

Ärendets handlingar 
 Vård- och omsorgsnämndens beslut 2022-12-15 § 94 

 Motion från kristdemokraterna 

Matilda Johansson 
Utredare 

Beslutet skickas till: 

Motionärerna 

Akten



 

PROTOKOLLSUTDRAG 
 Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2022-12-15 1 (2) 

   

 

§ 94    VON/2022:48   

Yttrande över motion om arbetsmiljön inom LSS  

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom vård- och omsorgsförvaltningens 
yttrande och sänder det till kommunledningsförvaltningen. 

 Vård- och omsorgsnämnden föreslår att motionen ska anses besvarad. 

Reservation 

Marian Loley (KD) och Björn Wahlund (L) reserverar sig mot nämndens beslut. 

Ärendebeskrivning 

Kristdemokraterna har i en motion gällande vård- och omsorgsförvaltningen yrkat på att 
arbetsmiljölagen alltid ska efterlevas, att en åtgärdsplan för 2022 års förutsättningar 
gällande personalbemanning utifrån arbetsmiljölagen verkställs omgående och att en 
återrapportering sker till kommunstyrelsen var tredje månad. 

Kommunledningsförvaltningen har sänt motionen till vård- och omsorgsförvaltningen 
för yttrande.  Yttrandet ska vara inne hos kommunledningsförvaltningen senast 2023-01-
04. 

Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning 

Vård- och omsorgsförvaltningen bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete och en 
verksamhet i linje med arbetsmiljölag och arbetsmiljöverkets föreskrifter. Förvaltningen 
genomför kontinuerligt insatser för att förbättra förutsättningarna för verksamheten att 
på ett systematiskt sätt förbättra sitt arbetsmiljöarbete. Under 2022 har förvaltningens 
rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete förtydligats och alla chefsnivåer har fått en 
genomgång av de förtydligade rutinerna.  

Att systematiskt arbeta med att undersöka, analysera, åtgärda och följa upp med 
utgångspunkt i fysiska skyddsronder, organisatoriska och sociala skyddsronder, 
riskbedömningar, arbetsskador och tillbud samt sjukfrånvaro är del i detta. Inför 
kommande år kommer också månadsrapporteringen för alla chefer utvecklas för att 
bättre fånga upp arbetet.  

Motionen efterfrågar särskilt åtgärder rörande bemanning. I de fall det utifrån det 
systematiska arbetsmiljöarbetet eller utifrån brukares behov framkommer förändrat 
bemanningsbehov hanteras detta. Inför 2022 stärktes exempelvis verksamhetsområdet 
funktionsstöd med motsvarande fem stödassistenter och en stödpedagog. 
Omfördelning mellan enheter sker också kontinuerligt. 



 
Protokollsutdrag 

 Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2022-12-15 2 (2) 

   

Ordförandens sign Justerandes sign 

Ärendets handlingar 

 Remissanvisning 

 Motion från Kristdemokraterna 

Vård- och omsorgsnämndens överläggning 

Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S), 
Marian Loley (KD) och Björn Wahlund (L). 

Yrkanden 

Marian Loley (KD) och Björn Wahlund (L) yrkar bifall till motionen. 

Marie-Louise Karlsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Efter avslutad överläggning godkänner nämnden ordförandens förslag till beslutsgång. 

Ordföranden ställer förvaltningens förslag till beslut mot Marian Loleys och Björn 
Wahlunds yrkande om bifall till motionen.  

Hon finner att nämnden beslutar I enlighet med förvaltningens förslag. 

Beslutet skickas till: Kommunledningsförvaltningen, akten 



  

 
 

MOTION LSS 
 

Katrineholm 2022-03-09 
 

 
 
I Katrineholms Kuriren 27 februari 2022 läste vi om en larmrapport från vårdpersonal inom 
LSS anställda av Katrineholms kommun. 
  
Utdrag från artikeln om Helena.” – Jag känner att man utnyttjar medarbetare. De vet att vi 
är lojala och gör allt vi kan för våra personer inom LSS. Deras vardag kräver strukturer och 
rutiner för att livet ska bli tryggt, säger hon.  
 
Helena och hennes kollegor har tagit upp problemen många gånger. Men Helena känner inte 
att de får något gehör. "Det är nödlösningar, dag för dag. Jag har en klump i magen när jag 
går till jobbet, för jag vet inte hur dagen ser ut", säger hon. 
 
–Jag håller på att slita ihjäl mig, så också mina arbetskamrater. Det som jag upplever är 
värst är att vi inte blir lyssnade på. Vi blir inte bekräftade i hur vår arbetsmiljö är och hur den 
miljön påverkar både oss anställda och de personerna som vi jobbar med. 
 
På Helenas arbetsplats är man ständigt underbemannad. Den som är sjuk ersätts sällan med 
vikarier. Det är nödlösningar, dag för dag. Jag har en klump i magen när jag går till jobbet, 
för jag vet inte hur dagen ser ut, säger hon och fortsätter:” 
 
Arbetsmiljölagen skriver: - Arbetsgivaren är alltid skyldig att se till att arbetet kan utföras 
utan risk för ohälsa eller olycksfall. 
Det innebär bland annat att undersöka arbetsmiljön, bedöma riskerna för att någon kan 
komma till skada, åtgärda det som behöver åtgärdas och följa upp att åtgärderna gett 
avsedd effekt. 
 
Vi yrkar på  

- att alltid arbetsmiljölagen ska efterlevas 
- att en åtgärdsplan för 2022 års förutsättningar gällande personalbemanning utifrån 

arbetsmiljölagen verkställs omgående. 
- att en återrapportering sker till kommunstyrelsen var tredje månad 

 
Kristdemokraterna 
Marian Loley  Joha Frondelius  John G Ogenholt 
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Ordförandeförslag Sida 1 (1) 

Datum 

2023-01-19 
Vår beteckning 

KS/2022:92 - 1.2.6 - 
Initiativ från 
förtroendevalda, nämnd, 
revisorer, bolag, 
fullmäktigeberedning 

 

Mottagare: 

Kommunstyrelsen 

Ordförandeförslag - Svar på motion om skydd av 
produktiv jordbruksmark 
Ordförandens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen om skydd av 
produktiv jordbruksmark med hänvisning till samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
av ärendet. 

Johan Söderberg (S) 
Kommunstyrelsens ordförande
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Tjänsteskrivelse Sida 1 (2) 

Datum 

2022-12-21 
Vår beteckning 

KS/2022:92 - 1.2.6 - 
Initiativ från 
förtroendevalda, nämnd, 
revisorer, bolag, 
fullmäktigeberedning 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

Strategi 

Mottagare: 

 
Vår handläggare 

Jenny Herbertsson 
Handläggare telefon 

0150-576 65 
Handläggare e-post 

Jenny.Herbertsson@katrineholm.se 

Svar på motion om skydd av produktiv jordbruksmark 

Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen lämnar inget förslag till beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Ann-Charlott Olsson (C) har lämnat en motion om skydd av produktiv jordbruksmark. 
Motionen utmynnar i följande yrkande: 

”Att Katrineholms kommun antar en policy för skydd av produktiv jordbruksmark och 
betesmark.” 

Motionären skriver bland annat att produktiv jordbruksmark är en ovärderlig resurs för ett 
samhälle och en förutsättning för livsmedelsproduktion. Idag har jordbruksmark ett starkt 
skydd i svensk lagstiftning genom miljöbalken och i den nationella och regionala 
livsmedelsstrategin anges att den svenska livsmedelsförsörjningen ska öka. Trots detta tas 
stora landarealer i anspråk för exploatering till förmån för andra samhällsintressen. Enligt 
motionen har 571 hektar jordbruksmark och 142 hektar betesmark försvunnit i 
Katrineholm sedan 2010. (Siffror från Jordbruksverket 2010-2021.)  

Vidare framförs i motionen att motionären anser att det är direkt olämpligt att planlägga 
värdefull och skyddsvärd jordbruks- och betesmark. För att säkra att den gröna näringen 
kan fortsätta att producera livsmedel – vår mat på bordet – så krävs ett starkare skydd för 
den goda jorden och betesmarken. Det behövs en policy för att värna den biologiska 
mångfalden och för att säkerställa att livsmedelsproduktion kan ske idag och i framtiden. 
Det här är helt i linje med såväl regional som nationell livsmedelsstrategi.  

Förvaltningens bedömning 
Skyddet av produktiv jordbruks- och betesmark är av största vikt för vår framtida 
försörjning, biologiska mångfald, klimatet och ett hållbart samhälle. I tidigare översiktsplan 
för landsbygden har riktlinjer för ianspråktagande av jordbruksmark funnits. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att skyddet för produktiv jordbruks- och betesmark 
kan regleras ytterligare i den kommande översiktsplanen i form av ställningstaganden och 
inriktningar. En översiktsplan ska ange såväl en långsiktig och övergripande 
utvecklingsstrategi som grunddragen i den avsedda användningen av mark- och 
vattenområden. En särskild policy skulle innebära ytterligare ett styrdokument att förhålla 
sig till. 



 Tjänsteskrivelse Sida 2 (2) 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
Datum 

2022-12-21 

Vår beteckning 

KS/2022:92 - 1.2.6 - 
Initiativ från 
förtroendevalda, 
nämnd, revisorer, 
bolag, 
fullmäktigeberedning 

 

Ärendets handlingar 
 Motion om skydd av produktiv jordbruksmark 

Jenny Herbertsson 
Miljöstrateg/ Vattensamordnare 

Beslutet skickas till: 

Motionärer 

Akten 

 



                         

 

 

Motion till kommunfullmäktige i Katrineholm om 

Skydd av produktiv jordbruksmark 

Produktiv jordbruksmark är en ovärderlig resurs för ett samhälle och en förutsättning för 
livsmedelsproduktion. Idag har jordbruksmark ett starkt skydd i svensk lagstiftning genom 
miljöbalken och i den nationella och regional livsmedelsstrategin anges att den svenska 
livsmedelsförsörjningen ska öka. 
 
Samtidigt tas stora landarealer i anspråk för exploatering till förmån för andra samhällsintressen. I 
Katrineholm har 571 hektar jordbruksmark och 142 hektar betesmark försvunnit sedan 2010. 
(Siffror från Jordbruksverket 2010-2021.)  

När jordbruksmark minskar så reduceras möjligheten att producera livsmedel och för 
kommunerna att försörja sig själva med livsmedel. När produktionen minskar ökar i sin tur 
klimatpåverkan genom ökade import av livsmedel. 

Centerpartiet har länge drivit på att få till en förändring på det här området både genom stärkt 
lagsstiftning och genom lokala initiativ. I några kommuner har de styrande infört nollvisioner för 
byggnation på jordbruksmark. Vi tycker att Katrineholm behöver gå i liknande riktning och ge ett 
tydligt skydd av produktiv jordbruksmarks- och betesmark. Tillgång till mark är en grundläggande 
förutsättning för livsmedelsproduktion och den ska värnas och ges förutsättningar att växa. Vi 
anser att det är direkt olämpligt att planlägga värdefull och skyddsvärd jordbruks- och betesmark. 
Det är en fråga om miljö, vår självförsörjning och säkerhet. 

Katrineholm är en kommun med goda odlingsförutsättningar. Det ska vi vara stolta över och den 
gröna näringen måste ges förutsättningar att växa även i framtiden. För att säkra att den gröna 
näringen kan fortsätta att producera livsmedel – vår mat på bordet – så krävs ett starkare skydd 
för den goda jorden och betesmarken. Det behövs en policy för att värna den biologiska 
mångfalden och för att säkerställa att livsmedelsproduktion kan ske idag och i framtiden. Det här 
är helt i linje med såväl regional som nationell livsmedelsstrategi. 

Centerpartiet yrkar: 

Att Katrineholms kommun antar en policy för skydd av produktiv jordbruksmark och betesmark. 

Katrineholm 22 februari 2022 

Ann-Charlotte Olsson (C) 
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Ordförandeförslag Sida 1 (1) 

Datum 

2023-01-10 
Vår beteckning 

KS/2022:154 - 1.2.6 - 
Initiativ från 
förtroendevalda, nämnd, 
revisorer, bolag, 
fullmäktigeberedning 

 

Mottagare: 

Kommunstyrelsen 

Ordförandeförslag - Svar på motion om Ljusslinga på 
Åsen 
Ordförandens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med hänvisning 
till samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning av ärendet. 

Johan Söderberg (S) 
Kommunstyrelsens ordförande
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Tjänsteskrivelse Sida 1 (2) 

Datum 

2022-08-15 
Vår beteckning 

KS/2022:154 - 1.2.6 - 
Initiativ från 
förtroendevalda, nämnd, 
revisorer, bolag, 
fullmäktigeberedning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 Infrastruktur 

Mottagare: 

Kommunstyrelsen 
Vår handläggare 

Håkan Stenström 
Handläggare telefon 

0150-570 00 
Handläggare e-post 

Hakan.Stenstrom@katrineholm.se 

Svar på motion om ljusslinga på Åsen 

Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen lämnar inget förslag till beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD) och John G Ogenholt (KD) har inkommit med en 
motion om ljusslinga på Åsen. Motionärerna framhåller bland annat att de har identifierat 
en bra fortsättning på att ljussätta populära gångstråk Motionen utmynnar i följande 
yrkande: 

” Att ljussätta åsen från Tallåskolan till Laggarhults elljusspår”. 

Katrineholms kommun belyser idag sammanhängande stråk som håller samman staden. 
Gång- och cykelvägar till centrum, skolor, större arbetsplatser och handelsområden med 
mera. Längs stor del av åsen finns belysta gång- och cykelvägar, endast ett fåtal meter från 
gångstigen på åsen. Vid Järvenskolorna där många rör sig finns belysning i området vid den 
snart färdiga skolbyggnaden. 

Ärendets handlingar 
 Motion från kristdemokraterna daterad 2022-05-06 

Förvaltningens bedömning 
Skogsåsen som går genom Katrineholm är ett minne från den tiden inlandsisen drog sig 
tillbaka. På åsarna var tidigare de första vägarna belägna eller så gick vägarna vid sidan om, 
men följde ofta åsarnas riktning. Stor del av åsen genom Katrineholm är bevarad med 
vegetation bestående av tall och ofta rikligt med blåbärsris. Åsen används som stråk för 
vandring och avkoppling.  

Vid sidan om åsen går de stråk som är iordninggjorda för pendling till skola och arbete och 
kan nyttjas året runt och under alla väderleksförhållanden. Det vill säga de är asfalterade, 
trygga och belysta.  

För att avgöra om en plats bör belysas är utgångspunkten en noggrann analys och 
besvarandet av en del frågor. Detta arbete utgår från Katrineholms kommuns antagna 
ljusplan samt grönplan. 



 Tjänsteskrivelse Sida 2 (2) 

Kommunledningsförvaltningen 
Datum 

2022-08-15 

Vår beteckning 

KS/2022:154 - 1.2.6 - 
Initiativ från 
förtroendevalda, 
nämnd, revisorer, 
bolag, 
fullmäktigeberedning 

 

Den första frågan som ska besvaras är: ska det vara artificiell belysning? 

Genom att använda ett antal planeringsmoment av förutsättningar, vision, gestaltning och 
teknik ges vägledning. Dessa är vedertaget använda som metod för att på ett medvetet sätt 
skapa en plats med ljus som motsvarar behov och önskningar för den aktuella platsen. Det 
är viktigt att inte skapa ”falsk trygghet” genom att belysa ”fel” stråk. Det vill säga, belys hellre 
ett stråk som används frekvent än att skapa fler belysta folktomma stråk. Om fler 
människor väljer samma väg ökar den sociala kontrollen och då också den upplevda 
tryggheten på platsen. 

Det kan finnas platser som inte blir tryggare, vackrare eller mer befolkade bara för att de är 
belysta. Ett område som man kan gå runt/bredvid i stället för igenom behöver inte belysas. 

Att en plats upplevs som trygg är ett samspel mellan flera olika faktorer. Människor vill 
gärna vara där andra människor är. Viktigt är att platserna är överblickbara och lätta att 
orientera sig på. För att öka tryggheten bör det i första hand förbättras där många 
människor rör sig. 

Med en upplyst promenadstig i skogsmiljö upplevs omgivningen mörkare än den egentligen 
är. Det kan då ge motsatt effekt då omgivningen i stället känns mer otrygg på grund av för 
stor kontrast mellan ljus och mörker och förhindrar en god ljuskomfort. 

Ljus påverkar ekologin negativt. Fladdermöss, kräldjur och fåglar är några av dem som 
påverkas av vårt artificiella ljus. Det bör vidtas extra vaksamhet på platser där det aldrig 
tidigare funnits belysning. 

Katrineholms kommun belyser sammanhängande stråk som håller samman staden. Gång- 
och cykelvägar till centrum, skolor, större arbetsplatser och handelsområden med mera. 
Längs stor del av åsen finns belysta gång- och cykelvägar, endast ett fåtal meter från 
gångstigen på åsen. Vid Järvenskolorna där många rör sig finns belysning i området vid den 
snart färdiga skolbyggnaden. 

Håkan Stenström 
Projektledare 

Beslutet skickas till: 

Motionärerna 

Akten 



 
 
 

MOTION 
 

LJUSSLINGA PÅ ÅSEN 
 

Katrineholm 2022-05-06 
 
 
Under ett antal år har Katrineholmarna upplevt en positiv 
utveckling av Djulörundan, promenadstråket runt Djulö gärde. 
Att promenaderna blivit tryggare mycket pga. belysning och 
bilfritt visar klart att detta är en framgång att främja 
populära platser och områden med ljus. 2022 är hälsans år i 
Katrineholm. Efter pandemin behövs många olika vägar tillbaka 
till ett naturligt rörelseschema. 
 
Vi har identifierat en bra fortsättning på att ljussätta 
populära gångstråk. Hela Åsen från Tallåsskolan till 
eljusspåret vid Laggarhult behöver ljussättas.  
 
Att fortsätta i Hälsans tecken med att skapa trygga och ljusa 
gång & springmiljöer centralt är ännu en bra satsning för 
Katrineholmare. Fördelarna är stora för den enskilde och för 
hela kommunens bild av stadsdelar som lyser upp det vackra som 
finns. 
 
Vi yrkar på 
Att ljussätta åsen från Tallåskolan till Laggarhults 
elljusspår.    
 
 
 
Kristdemokraterna 
Marian Loley         Joha Frondelius John G Ogenholt
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Ordförandeförslag Sida 1 (1) 

Datum 

2023-01-16 
Vår beteckning 

KS/2022:471 - 3.10.1 - 
Bidrag och sponsring till 
organisationer och 
utövare 

 

Mottagare: 

Kommunstyrelsen 

Ordförandeförslag - bidrag till Katrineholms jazz- och 
bluesfestival 
Ordförandens förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beviljar ett bidrag på 100 000 kronor till Katrineholms 
jazz- och bluesfestival 2023. 
 

2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande. 
 

3. Efter genomfört evenemang ska föreningen inkomma med en skriftlig 
redovisning till kommunledningsförvaltningen över hur bidraget har 
använts. 
 

Johan Söderberg (S) 
Kommunstyrelsens ordförande
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Tjänsteskrivelse Sida 1 (1) 

Datum 

2023-01-16 
Vår beteckning 

KS/2022:471 - 3.10.1 - 
Bidrag och sponsring till 
organisationer och 
utövare 

Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 

Mottagare: 

Kommunstyrelsen 
Vår handläggare 

Matilda Johansson 
Handläggare telefon 

0150-570 18 
Handläggare e-post 

Matilda.Johansson2@katrineholm.se 

Bidrag till Katrineholms jazz- och bluesfestival 

Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen lämnar inget förslag till beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Föreningen Katrineholm jazz- och bluesfestival har ansökt om bidrag för att genomföra 
festivalen 2023. Planen är att genomföra festivalen på Stora Djulö Herrgård lördagen den 
29 juli. Festivalen hade cirka 1500 besökare 2022. 

Ärendets handlingar 
 Ansökan om bidrag till Katrineholms jazz- och bluesfestival 

 

Matilda Johansson 
Utredare 

Beslutet skickas till: 

Katrineholms jazz- och bluesfestival 

Kommunledningsförvaltningen – ekonomi 

Akten 
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Tjänsteskrivelse Sida 1 (1) 

Datum 

2023-01-18 
Vår beteckning 

KS/2023:50 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

Stab 
Mottagare: 

 
Vår handläggare 

Johnny Ljung 
Handläggare telefon 

0150-571 48 
Handläggare e-post 

Johnny.Ljung@katrineholm.se 

Tillämpningsregler skolskjuts 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta förslaget till tillämpningsregler för skolskjuts. Beslutet 
gäller under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut om ändring av 
kommunstyrelsens reglemente avseende ansvar för skolskjuts. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har övertagit budget och ansvar för skolskjuts i Katrineholms kommun 
och personal på Samhällsbyggnadsförvaltningen hanterar frågan för nämndens räkning. Av 
denna anledning har förvaltningen tagit fram regler – i huvudsak samma regelverk som 
tidigare men med beslut av ansvarig nämnd. Tillämpningsreglerna riktar sig endast till 
elever i förskoleklass och grundskola då hanteringen av gymnasieskola och särskola inte 
kräver interna regelverk. 

Ärendets handlingar 
 Tillämpningsregler för skolskjuts 2023-01-25. 

 

Johnny Ljung 
Avdelningschef Strategi & Infrastruktur 

Beslutet skickas till: 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tillämpningsregler för 
skolskjuts 
 
Den här broschyren vänder sig 
till dig som är förälder, elev 
eller skolskjutschaufför. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

katrineholm.se Kommunstyrelsen 
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För elever som går i förskoleklass och i grundskolan med bostads- och 
folkbokföringsadress inom Katrineholms kommun. 
Avstånd mellan bostad och förskoleklass/skola. 

 Skolår F-3: 3 kilometer 

 Skolår 4-9: 4 kilometer 

 
Skolår F-3 
För att elever i förskoleklass till och med skolår 3 ska ha rätt till skolskjuts krävs det att 
avståndet mellan bostad och skola är mer än 3 kilometer. Dessa elever kan dock bli hänvisade 
en på/avstigningsplats för skolskjuts som är upp till 2 kilometer från bostaden. 

Skolår 4-9 
För att elever i skolår 4-9 ska ha rätt till skolskjuts krävs det att avståndet mellan bostad och 
skola är mer än 4 kilometer. Eleverna kan bli hänvisade till en av/påstigning för skolskjuts som 
är upp till 4 kilometer från bostaden. 

Rätten till skolskjuts bedöms enligt praxis från den adress där eleven är folkbokförd. 

Väntetid 
Väntetid för ankomst till skolan respektive transportens avgång från skolan ska vara så kort som 
det är möjligt. För att skolskjutsen ska kunna samordnas på ett effektivt sätt kan vissa elever få 
längre väntetider och restider än andra. 

Tider 
Den meddelade avgångstiden från hållplatsen vid hemmet är en så kallad rikttid. Det betyder 
att eleven ska finnas på plats senast 5 minuter före aviserad avgångstid. Skolskjutsen kan av 
olika skäl vara försenad, särskilt vintertid. Det är därför viktigt att eleven inte lämnar hållplatsen 
förrän 15 minuter efter planerad avgångstid. Har skolskjutsen inte kommit efter 15 minuter; 
kontakta ansvarigt bussbolag. 

Vintertid 
Skolskjuts vintertid kan ställas in på väg eller del av väg. Även ändring av hållplats kan beslutas 
på grund av oframkomlig väg eller halka. 

Missad skolskjuts 
Om eleven missat skolskjutsen till eller från skolan är det vårdnadshavare som har ansvar för 
att eleven kommer till eller från skolan. Bara om eleven missar skolskjutsen på grund av skolans 
undervisning, är det kommunens skyldighet att ordna hemtransport. 

Ansvar 
Förälder ansvarar för elevens transport mellan hemmet och anvisad hållplats för 
buss/upphandlad skolskjuts. När eleven kliver på skolskjutsen på morgonen övergår ansvaret 
till bussbolaget/upphandlad skolskjuts och återgår till föräldrarna när eleven kliver av 
skolskjutsen efter skoldagens slut. Föräldern ansvarar för att eleven kommer i tid till 
skolskjutsen på morgonen. 
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Avbokning av skolskjuts 
Om eleven är sjuk eller ledig ansvarar föräldern för att meddela skolskjuts-entreprenören 
senast 06.45. 

Val av annan skola inom kommunen 
Elever som är folkbokförda i Katrineholms kommun har, under förutsättning att avståndskravet 
uppfylls i skolår F-9, rätt till skolskjuts till det upptagningsområde som eleven normalt skulle 
placeras i. 

Kommunen är enligt skollagen 10 kap. § 32 inte skyldig att anordna skolskjuts för elev i skolår F- 
9 som väljer att gå i en annan kommunal grundskola än den eleven normalt skulle placeras i, 
om det inte kan ske utan att organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår. 

Rätten att gå i skola i annat upptagningsområde än det som eleven tillhör är i mån av plats, 
vilket beslutas av rektor på den mottagande skolan. 

Utformning av skolskjuts 
Elever hänvisas i första hand till den allmänna kollektivtrafiken för sina resor mellan bostaden 
och skolan. Resorna sker med Sörmlandstrafikens bussar inom Katrineholms kommun. 

Om allmän kollektivtrafik saknas eller av något skäl inte kan användas, beviljas eleven skolskjuts 
med upphandlad entreprenör. 

Fritidshem 
Kommunen är inte skyldig att ordna skolskjuts till och från fritidshem. Undantag gäller för elever i 
grundsärskola och de fall där skolan saknas i anslutning till det fritidshem som ligger närmast hemmet, i 
dessa fall beviljas eleven skolskjuts från och till fritidshem. 

Elever med växelvis boende 
Elev som växelvis och stadigvarande bor halva tiden 50/50 hos vårdnadshavare bosatta på olika 
adresser, har rätt till skolskjuts från båda vårdnadshavare under förutsättning att 
avståndskravet är uppfyllt samt att båda vårdnadshavarna har bostadsadress i Katrineholms 
kommun. Se vidare under rubriken Val av annan skola i kommunen. 

 
Rätten till skolskjuts bedöms enligt praxis från den adress där eleven är folkbokförd. 

 
Du ansöker om skolskjuts vid växelvis boende i vår e-tjänst som du hittar på 
www.katrineholm.se/skolskjuts 

Ansökningen görs för ett läsår i taget. Ansökan skall vara oss tillhanda senast den 30 april 
innevarande år, inför nästa läsår. 

 
Skolskjuts av särskilda skäl 
En elev som inte är berättigad till skolskjuts enligt ovanstående regler kan beviljas skolskjuts av 
särskilda skäl. 

Du ansöker om skolskjuts av särskilda skäl i vår e-tjänst som du hittar på 
www.katrineholm.se/skolskjuts 

Ansökning görs för ett läsår i taget och skall vara oss tillhanda senast den 30 april innevarande 
år, inför nästa läsår. 

Skolskjuts till Friskola 
Kan beviljas i de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska 
kommunen även anordna skolskjuts i dessa fall. 

Du ansöker om skolskjuts till friskola i vår e-tjänst som du hittar på: 
www.katrineholm.se/skolskjuts. 

http://www.katrineholm.se/skolskjuts
http://www.katrineholm.se/skolskjuts
http://www.katrineholm.se/skolskjuts
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Ansökning görs för ett läsår i taget och skall vara oss tillhanda senast den 30 april innevarande 
år, inför nästa läsår. 

 

Information och ansvar 
Trafiksäkerhet och ordningsregler 

När läsåret börjar ska elever som färdas till och från skolan med skolskjuts ges en särskild 
instruktion. Den ska omfatta trafiksäkerhet och ordningsregler: 

 vid skolans hållplats 

 vid på- och avstigning 

 under färden 

 vid förflyttning till och från fordonet samt 

 en utrymningsövning från fordonet 

 
Instruktionen ska ske i samråd med skolskjutsentreprenören. Skolskjutssamordnaren och 
rektor för respektive skola ansvarar för att detta genomförs. 

 

Viktigt! 
Vid hållplats ska eleven alltid ha synlig reflex eller lampa för att chauffören ska se eleven och 
inte åka förbi hållplatsen. Det är elevens/föräldrarnas ansvar att man syns vid hållplatsen. 
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Förhållningsregler för skolskjutsverksamhet inom Katrineholms kommun 

För skolskjutschauffören 

Chaufförens uppgift är att framföra skolskjutsfordonet på ett trafiksäkert och på ett för 
passagerarna trivsamt sätt. 

Vidare skall chauffören: 

 särskilt uppmärksamma de yngre eleverna och vid behov hjälp dem, 

 om så behövs ansvara för att eleverna är fastspända med bälte vid färdens start, 

 informera eleverna om reglerna för deras fordon under läsårets första dag 

 

Följer eleverna inte givna direktiv skall chauffören: 

1. tillrättavisa eleven genom samtal 

2. placera eleven så att denna lätt kan övervakas 

 

Om åtgärder under punkt 1 och 2 inte ger önskad effekt 

1. lämna skriftlig rapport till rektor, som ombesörjer att föräldrarna informeras om det 
inträffade. 

I sista hand äger bildningsnämnden rätt att för viss tid besluta om avstängning från skolskjuts. 

 
 

För eleven 
Eleven måste rätta sig efter chaufförens tillsägelser. Om eleven inte följer chaufförens 
tillsägelser blir elevens föräldrar underrättade. 

Om eleven vid flera tillfällen inte följer chaufförens tillsägelser, kan kommunstyrelsen besluta 
att stänga av elev från skolskjutsen. Då blir elevens förälder/föräldrar ansvariga för skolskjutsen 
en viss tid. 

Om eleven skadar eller förstör något i skolskjutsfordonet är eleven ersättningsskyldig. 
 

Kontaktperson 

Skolskjutssamordnare 

Caroline Meinhold 
Telefonnummer: 0150-570 00 
E-postadress: caroline.meinhold@katrineholm.se

mailto:caroline.meinhold@katrineholm.se
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 KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340 

Kommunledningsförvaltningen Telefax:   

641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 

 

Tjänsteskrivelse Sida 1 (1) 

Datum 

2022-11-23 
Vår beteckning 

KS/2022:435 - 1.3.1 - 
Styrande dokument 

Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 

Mottagare: 

 
Vår handläggare 

Emma Fälth 
Handläggare telefon 

0150-570 15 
Handläggare e-post 

emma.falth@katrineholm.se 

Revidering av folkhälsoutskottets namn och 
verksamhetsområde 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att folkhälsoutskottet ändras till hållbarhetsutskottet. 

2. Vidare beslutar kommunstyrelsen att anta förslaget till Uppdragsbeskrivning för 
hållbarhetsutskottet i Katrineholms kommun.  

Sammanfattning av ärendet 
En översyn har gjorts gällande kommunstyrelsens reglemente. I tidigare reglemente var 
strategiskt folkhälsoarbete, strategiskt jämställdhetsarbete och strategiskt integrations- och 
mottagningsarbete åtskilda. I och med översynen reviderades detta med utfallet att dessa 
områden bildade ett eget område – socialt hållbarhetsarbete. Med anledning av denna 
förändring uppstod behov av att se över kommunstyrelsens folkhälsoutskott så att dess 
ansvarsområde stämmer överens med det sociala och ekologiska hållbarhetsområdet. 

Som en konsekvens av detta upphör det nu gällande styrdokument för folkhälsoutskottet. 

Ärendets handlingar 
 Förslag – uppdragsbeskrivning för hållbarhetsutskottet i Katrineholms kommun.  

 

Emma Fälth 
Utredare 

Beslutet skickas till: 

Akten 



 

Styrdokumentkatrineholm.se

 

 

 

 

Förslag 

Uppdragsbeskrivning för 

hållbarhetsutskottet i 

Katrineholms kommun 
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Dokumentinformation 
Beslutshistorik 

Antagen av kommunstyrelsen 20xx-xx-xx § xx 

Senast ändrad av kommunstyrelsen 

20XX-XX-XX 

Giltighet 

Gäller från och med 2022-01-01 
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Uppdragsbeskrivning för 
hållbarhetsutskottet 
Syfte 
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens övergripande arbete med social och ekologisk 
hållbarhet och ska verka för att Katrineholms kommun som geografisk plats är ett jämställt och 
jämlikt samhälle där människor lever ett gott och tryggt liv med god hälsa, utan orättfärdiga 
skillnader. Strategiska områden inom kommunstyrelsens ansvarsområde, som sorterar under 
social hållbarhet är folkhälsoarbete, jämställdhetsarbete, integrationsarbete samt 
trygghetsarbete. Kommunstyrelsen ska därtill verka för att kommunens hela verksamhet 
präglas av ett ekologiskt synsätt. 

Hållbarhetsutskottet kan vara remissinstans i frågor som rör ovanstående områden. 

Organisation 
Hållbarhetsutskottet är organisatoriskt knutet under kommunstyrelsen.  

Uppgifter 
Hållbarhetsutskottet ska aktualisera och förankra sociala och ekologiska hållbarhetsfrågor i 
kommunen och ska stödja arbetet genom att initiera, säkerställa verkställighet, samordna, 
prioritera och följa upp insatser inom områdena. 

Sammansättning 
Hållbarhetsutskottet består av sex (6) ledamöter och fem (5) ersättare som väljs av 
kommunstyrelsen för en tid av en mandatperiod. 

Sammanträden 
Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden ska 
också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst en tredjedel av ledamöterna 
begär det. 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig 
och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt uppgift om de ärenden som ska 
behandlas. Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare senast fyra dagar före 
sammanträdesdagen.  

Kallelse ska ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för 
kallelse samt i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska 
bifogas kallelsen. 

Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid 
lika röstetal har ordföranden utslagsröst 

Protokoll 
Vid utskottssammanträde ska protokoll föras i de delar där utskottet ej enbart bereder ett 
ärende inför beslut i nämnden. De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet bör 
beredas av utskottet om beredning behövs och ett utskott för de frågorna utsetts. Ordföranden, 



 

5 (5)

kommundirektören eller förvaltningschefen överlämnar sådana ärenden till utskottet. När 
ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut. 

Protokollet justeras av ordföranden och minst en ledamot.  

Utskottet kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen skall 
redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen skall 
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas före justeringen av protokollet.
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Tjänsteskrivelse Sida 1 (1) 

Datum 

2023-01-19 
Vår beteckning 

KS/2022:438 - 1.3.1 - 
Styrande dokument 

Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 

Mottagare: 

Kommunstyrelsen 
Vår handläggare 

Matilda Johansson 
Handläggare telefon 

0150-570 18 
Handläggare e-post 

Matilda.Johansson2@katrineholm.se 

Uppdragsbeskrivning för Samverkansrådet för Trygghet 
och Säkerhet i Katrineholms kommun 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen antar förslaget till uppdragsbeskrivning för Samverkansrådet för 

Trygghet och Säkerhet i Katrineholms kommun 
2. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en mall för rådens 

uppdragsbeskrivningar så att de får en likartad utformning. 

Sammanfattning av ärendet 
Ett förslag till reviderad uppdragsbeskrivning för Samverkansrådet för Trygghet och 
Säkerhet i Katrineholms kommun har arbetats fram. Förslaget innebär bland annat att 
rådet byter namn till Samverkansrådet för Trygghet och Säkerhet. 

För att få en mer enhetlig styrning av råden under kommunstyrelsen föreslås 
kommunledningsförvaltningen få i uppdrag att ta fram en mall för 
uppdragsbeskrivningarna. 

Ärendets handlingar 
 Förslag - Uppdragsbeskrivning för Samverkansrådet för Trygghet och Säkerhet i 

Katrineholms kommun 

 

 

Matilda Johansson 
Utredare 

Beslutet skickas till: 

Akten 



 

Styrdokumentkatrineholm.se
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2 (5)

Dokumentinformation 
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Giltighet 

Gäller från och med 2023-01-01 
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Uppdragsbeskrivning för 
Samverkansrådet för Trygghet 
och Säkerhet 
Syfte 
Syftet med rådet är att på strategisk nivå genom samverkan samordna för en trygg och säker 
miljö för de som bor, verkar och vistas i kommunen. 

Organisation 
Rådet är organisatoriskt placerat under kommunstyrelsen. 

Uppgifter 
Rådet ska, med utgångspunkt i aktuell problembild och prioritering av åtgärder, initiera, stödja 
och följa upp det brottsförebyggande- och trygghetsfrämjande arbetet, civilt försvar samt 
beredskapsfrågor. 

Sammansättning 
Rådet består av: 

Ordförande (väljs av kommunstyrelsen) 

1:e vice ordförande (väljs av kommunstyrelsen) 

Säkerhetschef Katrineholms kommun 

Kommundirektör 

Sekreterare från kommunledningsförvaltningen 

Förvaltningschef socialförvaltningen 

Förvaltningschef bildningsförvaltningen 

Förvaltningschef service- och teknikförvaltningen 

Förvaltningschef kulturförvaltningen 

Representant från polisen 

Representant från VSR 

Representant från Katrineholms Fastighets AB (KFAB)  

Representanter från näringslivet och föreningslivet kan adjungeras till rådet. 

Vid behov kan sakkunniga inom eller utom den kommunala organisationen adjungeras till 
rådet. 
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Sammanträden 
Rådet sammanträder på dag och tid som rådet bestämmer. 

Skriftlig kallelse med föredragningslista sänds ut av sekreterare till rådets samtliga medlemmar 
minst fyra dagar innan sammanträdet.  

Minnesanteckningar 
Minnesanteckningar förs och skickas ut till rådets medlemmar av sekreteraren. 
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Datum 

2023-01-18 
Vår beteckning 

KS/2023:25 - 1.3.1 - 
Styrande dokument 

Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 

Mottagare: 

Kommunstyrelsen 
Vår handläggare 

Matilda Johansson 
Handläggare telefon 

0150-570 18 
Handläggare e-post 

Matilda.Johansson2@katrineholm.se 

Uppdragsbeskrivning för pensionärsrådet 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen antar förslag till uppdragsbeskrivning för pensionärsrådet. 
2. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en mall för rådens 

uppdragsbeskrivningar så att de får en likartad utformning. 

Sammanfattning av ärendet 
Ett förslag på ny uppdragsbeskrivning för pensionärsrådet har tagits fram. Tidigare hade 
rådet ett reglemente, men förslaget är att det nu blir en uppdragsbeskrivning så att alla 
samverkansråd under kommunstyrelsen får en liknande styrning. I förslaget har även 
rådets uppgifter uppdaterats. 

För att göra uppdragsbeskrivningarna för de olika råden mer lika varandra i upplägg och 
utformning föreslås kommunledningsförvaltningen att få i uppdrag att ta fram en mall för 
rådens uppdragsbeskrivningar. 

Ärendets handlingar 
 Förslag – Uppdragsbeskrivning för pensionärsrådet 

 Reglemente för Pensionärsrådet 

 

Matilda Johansson 
Utredare 

Beslutet skickas till: 

Akten 



 

Styrdokumentkatrineholm.se

 

 

 

Förslag 

Uppdragsbeskrivning för 

Pensionärsrådet 
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Dokumentinformation 
Beslutshistorik 

Antagen av kommunfullmäktige 1985-09-23 § 143 

Senast ändrad av kommunfullmäktige 

1992-04-27, § 110 
2000-05-15, § 125 
2003-02-24, § 89 
2003-11-17, § 235 

Ändring i kommunstyrelsen 
2000-06-21, § 147 
2009-12-14, § 234 
2015-01-28, § 17 
2019-02-27, § 36 
 
Giltighet 

Gäller till och med 2026-12-31 

Förvaltarskap1 

Inom kommunstyrelsens ansvarsområde 

Kategori 

 Anvisningsdokument 

 

Uppföljning 

Hur:  Pensionärsrådet ser över uppdragsbeskrivningen och återkommer med eventuella 
revideringsförslag till kommunstyrelsen 

När: En gång per mandatperiod 

 

1 Förvaltarskapet innebär ansvar för att: 
- dokumentet efterlevs 
- är tillgängligt 
- följa eventuellt ändrade förutsättningar för dokumentet 
- dokumentet följs upp och revideras 
- dokumentet är aktuellt och uppdaterat 
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Uppdragsbeskrivning för 
Pensionärsrådet 
Syfte 
Pensionärsrådet (KPR) är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen 
och företrädare från pensionärernas riksorganisationer på det lokala planet. 

Organisation 
Rådet är organisatoriskt placerat under kommunstyrelsen.  

Sammansättning 
Kommunstyrelsen utser två representanter, vård- och omsorgsnämnden två representanter och 
pensionärsorganisationerna 11 ledamöter enligt följande fördelning: 

PRO – Pensionärernas riksorganisation   tre ledamöter 

RPG – Riksförbundet pensionärsgemenskap   en ledamot 

SKPF – Svenska kommunalpensionärernas förbund  tre ledamöter 

SPF – Seniorerna – Sveriges pensionärsförbund seniorerna  tre ledamöter 

SFP – Sveriges Finska Pensionärer    en ledamot 

 

Ersättare utses till motsvarande antal från pensionärsorganisationerna. 

Kommunstyrelsen samt vård- och omsorgsnämnden utser inga ersättare. 

Mandatperioden för samtliga medlemmar av rådet sammanfaller med den för 
kommunstyrelsen gällande mandatperiod. 

Kommunstyrelsen utser en av sina representanter i pensionärsrådet till ordförande. 

Pensionärsrådet väljer en av pensionärsorganisationernas ledamöter till vice ordförande. 

Pensionärsrådet utser inom sig arbetsgrupper med uppgift att verka för samarbete med 
politiker och tjänstemän. 

Uppgifter 
Pensionärsrådet ska 

 Utbyta information och samråda med kommunala och andra instanser i frågor som rör 
äldre 

 Bevaka att kommunala planer och beslut tar hänsyn till de behov som äldre har 

 Initiera aktuella frågor till berörda verksamheter 

 Bilda opinion och sprida kunskap om verksamheten 
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Arbetsformer 
Pensionärsrådet sammanträder minst sex gånger per år. Sammanträdena planeras för hela året 
och skriftlig kallelse med föredragningslista utsänds till ledamöter och ersättare senast 14 dagar 
före aktuellt sammanträde. 

Ersättare har närvaro- och yttranderätt vid sammanträden. 

Minnesanteckningar sänds till samtliga ledamöter och ersättare senast 14 dagar efter 
sammanträdet samt läggs ut på kommunens hemsida. 

Pensionärsrådet utser arbetsgrupper vid behov av grundligare beredning av ärenden. 

Politiska representanter i rådet omfattas av Arvodesreglementets bestämmelser för övriga 
uppdrag. Pensionärsorganisationernas ledamöter och ersättare har rätt till reseersättning för 
avstånd överstigande fem kilometer (enkel resa). 

Vid politiska representanters deltagande i arbetsgrupper utgår endast förlorad arbetsförtjänst 
samt reseersättning för avstånd överstigande fem kilometers resa (enkel resa).
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Tjänsteskrivelse Sida 1 (1) 

Datum 

2023-01-18 
Vår beteckning 

KS/2023:48 - 1.3.1 - 
Styrande dokument 

Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 

Mottagare: 

Kommunstyrelsen 
Vår handläggare 

Matilda Johansson 
Handläggare telefon 

0150-570 18 
Handläggare e-post 

Matilda.Johansson2@katrineholm.se 

Uppdragsbeskrvning för funktionsrättsrådet 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen antar förslaget till uppdragsbeskrivning för funktionsrättsrådet i 

Katrineholm. 
2. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en mall för rådens 

uppdragsbeskrivningar så att de får en likartad utformning. 

Sammanfattning av ärendet 
Ett förslag till reviderad uppdragsbeskrivning för funktionsrättsrådet har arbetats fram. 
Förändringarna innebär bland annat: 

 Att rådet flyttas från att organisatoriskt ligga under folkhälsoutskottet till att ligga direkt 
under kommunstyrelsen 

 Rådet ges möjlighet att adjungera in de sakkunniga de bedömer lämpligt istället för att 
några förvaltningar är utpekade som inbjudna. 

 En del beskrivande texter har lyfts bort. 

För att göra uppdragsbeskrivningarna för de råd som ligger under kommunstyrelsen mer 
lika i utformning och upplägg föreslås kommunledningsförvaltningen få i uppdrag att ta 
fram en mall för rådens uppdragsbeskrivningar. 

Ärendets handlingar 
 Förslag – Uppdragsbeskrivning för funktionsrättsrådet i Katrineholm 

 Nu gällande uppdragsbeskrivning 

 

Matilda Johansson 
Utredare 

Beslutet skickas till: 

Akten 

https://www.katrineholm.se/download/18.51b3e496167c5f867325c294/1550050743771/Uppdragsbeskrivning%20och%20sammans%C3%A4ttning%20f%C3%B6r%20Funktionsr%C3%A4ttsr%C3%A5det%20Katrineholm.pdf


 

Styrdokumentkatrineholm.se
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Katrineholm 
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Dokumentinformation 
Beslutshistorik 

Antagen av XXX 20xx-xx-xx § xx 

Senast ändrad av kommunfullmäktige 

20XX-XX-XX 

Giltighet 

Gäller från och med 20xx-xx-xx 

Gäller till och med 20xx-xx-xx 

Förvaltarskap1 

Inom XXX:s ansvarsområde 

Kategori 

(ange en av följande) 

 Författningssamling 

 Inriktningsdokument 

 Anvisningsdokument 

Uppföljning 

Hur:  

När:  

 

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 



 

3 (5)

Innehåll 
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Uppdragsbeskrivning för 
funktionsrättsrådet 
Syfte 
Syftet med rådet är att verka för att goda livsvillkor uppnås för personer med 
funktionsnedsättning i Katrineholms kommun. 

Organisation 
Rådet är organisatoriskt placerat under kommunstyrelsen. 

Sammansättning 
Kommunstyrelsen utser tre representanter, varav en till ordförande. 

Följande föreningar får utse en representant samt en ersättare: 

 Funktionsrätt Katrineholm – Hörsel 

 Funktionsrätt Katrineholm – Kognitiv 

 Funktionsrätt Katrineholm – Medicin 

 Funktionsrätt Katrineholm – Rörelse 

 Funktionsrätt Katrineholm – Syn 

Funktionsrätt Katrineholm utser en av sina representanter till vice ordförande. 

Därutöver kan rådet adjungera sakkunniga inom eller utom den kommunala organisationen. 

Uppgifter 
Ett ömsesidigt informationsutbyte ska ske mellan Funktionsrätt Katrineholm och kommunen. 
Funktionsrättsrådet Katrineholm ska utgöra ett forum för att inhämta yttranden i frågor som på 
en övergripande nivå rör personer med funktionsnedsättning. Vidare ska rådet bevaka 
tillgänglighetsfrågorna genom att representera de funktionsnedsattas synpunkter. 

Arbetet ska drivas i enlighet med FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning. 

Arbetsformer 
Funktionsrättsrådet Katrineholms möten planeras av en beredningsgrupp bestående av 
ordföranden och en representant från Funktionsrätt Katrineholm, lämpligen rådets vice 
ordförande. Eventuell medverkan av personer som inte ingår i funktionsrättsrådet Katrineholm 
ska godkännas av ordförande innan mötet. 

Funktionsrättsrådet Katrineholm sammanträder minst fyra gånger per år, mötestillfällena 
planeras årligen. Ersättare har rätt att närvara på samtliga möten. 

Handlingar och underlag till rådets möten ska delges i god tid och på sådant sätt att alla kan ta 
del av det. Ordföranden bestämmer om handlingar får lämnas vid sammanträdet. Skriftlig 
kallelse med dagordning och minnesanteckningar från föregående möte sänds till samtliga 
representanter och ersättare. Minnesanteckningar ska publiceras på kommunens webbplats. 
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Politiska representanter i rådet omfattas av Arvodesreglementets bestämmelser för övriga 
uppdrag. Funktionsrätts representanter har rätt till reseersättning för avstånd överstigande fem 
kilometer (enkel resa).
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Datum 

2023-01-17 
Vår beteckning 

KS/2023:22 - 1.3.1 - 
Styrande dokument 

Kommunledningsförvaltningen 

Stöd och samordning 

Mottagare: 

 
Vår handläggare 

Staffan Källström 
Handläggare telefon 

0150-570 62 
Handläggare e-post 

staffan.kallstrom@katrineholm.se 

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås anta förslaget till reviderad delegationsordning. Förslaget till 
delegation för beslut om skolskjuts är villkorat av att kommunfullmäktige antar 
förändringar i kommunstyrelsens reglemente. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens delegationsordning har ett behov av uppdatering, i huvudsak 
bestående av förändringar i ansvaret för kollektivtrafik inklusive skolskjuts. I övrigt består 
förändringarna av i huvudsak ändrade titlar på personal eller av smärre 
organisationsförändringar. 

Ärendets handlingar 
 Förslag till reviderad delegationsordning 

Staffan Källström 
Kommunjurist 

Beslutet skickas till: 

 



  

Styrdokumentkatrineholm.se

Förslag 

 

Delegationsordning 
Kommunstyrelsen i Katrineholms kommun 
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Dokumentinformation 

Beslutshistorik 

Senast ändrad  
2020-02-26, § 37 

2021-10-27, § 195 

2022-12-14, § 197 

Giltighet 
Gäller från och med xxxxxxx 

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. 

 

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 
  

  



6 (13)

Ärendegrupp 
Ärende Delegat Ersättare Anmärkning 

1. Allmänna juridiska ärenden    

Föra kommunens talan i domstol 
och mot andra myndigheter 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  

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 egen-
dom där köpeskillingen inte 
överstiger 40 prisbasbelopp 

Fastighetschef Förvaltningschef SBF  

Ärende avseende arrende och 
upplåtelse av fast egendom 

Fastighetschef Förvaltningschef SBF  

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

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

Fastighetschef  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 Fastighetschef Beslut fattas efter 
samråd med 
renhållaren 

6. Ekonomiärenden    

6.1 Avgifter, fordringar m.m.    

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

Ekonomichef Samordnare redovisning  

Bokföringsmässig avskrivning av 
fordringar 

Ekonomichef Samordnare redovisning  

Anstånd med betalning av fordran Ekonomichef Samordnare redovisning  

6.2 Finansieringsärenden    

Etablera koncernkonto med 
ingående enheter 

Ekonomichef Controller  

Löpande hantering av 
koncernkontot 

Controller Ekonom redovisning  

Nyteckning, omskrivning och 
omsättning av lån inom ram 

Ekonomichef Samordnare redovisning  

Likviditetsförvaltning Controller Ekonomichef  
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Upptagande av lån (kapital-
försörjning) 

Ekonomichef Samordnare redovisning  

Borgensförbindelser för 
kommunägt bolag 

Ekonomichef Samordnare redovisning  

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

Ekonomichef Samordnare redovisning  

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  Förvaltningschef SBF Kommundirektör  

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 
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upphandlingsavdel
ningen 

Underteckna ekonomiska 
handlingar när det krävs en s.k. 
firmatecknare 
 

Kommundirektör 

Ekonomichef 

 Delegaterna 
undertecknar var 
och en för sig 

7. Upphandling och avtal    

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

Upphandlings- 
koordinator 

Ekonomichef Inkluderar att 
utfärda fullmakt 
när annan 
upphandlar åt 
kommunen 

Avbrytande av upphandling Upphandlings 
koordinator 

Ekonomichef  

Tilldelningsbeslut  Upphandlings- 
koordinator 

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 
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 

Kommundirektör  Efter samråd med 
respektive nämnds 
ordförande 

Anställning och uppsägning av 
avdelningschefer och personal 

Kommundirektör (för 
KLF),  
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direkt underställd 
förvaltningschef 

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 

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 

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 

Personalutskott 
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arbetstagarnas fackliga 
organisationer 
Stridsåtgärd, i 
kommunstyrelsens egenskap 
av kommunens samlade 
personalfunktion 

Personalutskott   

Träffande av lokala kollektiv-
avtal 

Löne- och  
förhandlingschef 

Personalchef  

8.3 Löne- och 
anställningsvillkor 

   

Lönevillkor för 
kommundirektören 

Kommunstyrelsens 
ordförande 

 Efter samråd med 
personalchef 

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

Kommundirektör  Med rätt att 
vidaredelegera 

Överenskommelse om 
fortlöpande facklig tid för 
fackliga förtroendemän 

Löne- och  
förhandlingschef 

Personalchef  

Ledighets omfattning och 
eventuella löneförmåner för 
fackliga förtroendemän vid 
tillfälliga ledigheter  

Löne- och  
förhandlingschef 

Personalchef  

Pensionsförmåner enligt 
pensionsavtal 

Personalchef Löne- och  
förhandlingschef 

 

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. GDPR    

Beslut att ta ut en avgift eller 
vägra att tillmötesgå begäran om 
begäranden är uppenbart 
ogrundade eller orimliga enligt 
artikel 12.5 GDPR 

Berörd chef Förvaltningschef  
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Beslut om utlämnande av 
registerutdrag samt beslut att 
avvisa begäran om 
registerutdrag enligt artikel 15 
GDPR 

Berörd chef Förvaltningschef  

Beslut om den registrerades rätt 
till rättelse enligt artikel 16 GDPR 

Berörd chef Förvaltningschef  

Beslut om den registrerades rätt 
till radering enligt artikel 17 
GDPR 

Berörd chef Förvaltningschef  

Beslut om den registrerades rätt 
till begränsning av behandling 
enligt artikel 18 GDPR 

Berörd chef Förvaltningschef  

Beslut om underrättelse till 
tredje man om rättelse eller 
radering av personuppgifter eller 
begränsning av behandling enligt 
artikel 19 GDPR 

Berörd chef Förvaltningschef  

Beslut om den registrerades rätt 
till dataportabilitet enligt artikel 
20 GDPR 

Berörd chef Förvaltningschef  

Beslut med anledning av den 
registrerades rätt att göra 
invändningar enligt artikel 21 
GDPR 

Berörd chef Förvaltningschef  

Ingå personuppgiftsbiträdesavtal 
inklusive instruktioner enligt 
artikel 28 GDPR 

Berörd chef Förvaltningschef  

Beslut att anmäla en 
personuppgiftsincident samt 
upprätta anmälan och 
dokumentation enligt artikel 33 
GDPR 

Berörd chef Förvaltningschef  

Fastställa konsekvensbedömning 
avseende dataskydd enligt art 35, 
1-3 GDPR 

Berörd chef Förvaltningschef  

Utse dataskyddsombud för 
nämnden enligt art 37 GDPR 

Förvaltningschef   

10. 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 

Fastighetschef Förvaltningschef SBF  

Beställning av ny-, till- och 
ombyggnation i samband med 

Fastighetschef Förvaltningschef SBF Får inte binda 
kommunen vid större 
åtaganden än som 
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oförutsedda mindre 
investeringsbehov  

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  

Teckna kommunen när det krävs 
en s k firmatecknare 

Kommundirektör Ekonomichef Delegationen avser 
andra handlingar än 
ekonomiska dokument 

Beslut om skolskjuts för 
förskoleklass respektive  
grundskola 

Avdelningschef 
infrastruktur 

Förvaltningschef SBF Skollagen 9 kap 15 b 
samt 10 kap 32 och  
40 §§. Beslut fattas i 
enlighet med 
tillämpningsregler 



 

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

Kommunledningsförvaltningen Telefax:   

641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 

 

Tjänsteskrivelse Sida 1 (1) 

Datum 

2023-01-16 
Vår beteckning 

KS/2022:446 - 1.4.1 - Mål- 
och ekonomistyrning 

Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 

Mottagare: 

 
Vår handläggare 

Marie Sandström Koski 
Handläggare telefon 

0150-57000 
Handläggare e-post 

Marie.SandstromKoski@katrineholm.se 

Återrapportering - utredningsuppdrag om naturskola 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen lägger utredningen om naturskola till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
I kommunplanen, Attraktion och livskvalitet 2019-2022, gavs ett uppdrag om att 
förutsättningar för att starta en naturskola och inventering av lämpliga platser 
utomhuspedagogik, så kallade skolskogar. Bildningsnämnden har vid sitt sammanträde den 
8 november 2022 godkänt en utredning om naturskola och överlämnat den 
tillkommunstyrelsen. 

Utredningen visar bland annat på redan pågående aktiviteter som kan ses som naturskola. 
Av utredningen framgår ett flertal förslag för att utveckla konceptet med naturskola.  

Ärendets handlingar 
 Bildningsnämndens protokoll, 2022-11-08, § 65 

 Utredning Förutsättning att starta naturskola 

Förvaltningens bedömning 
Kommunledningsförvaltningen bedömer att frågan om att utveckla naturskola ligger inom 
bildningsnämndens ansvarsområde. Utredningen ställer sig huvudsakligen positiv till 
naturskola och det kan därför förväntas att frågan kommer att hanteras vidare. 

 

Marie Sandström Koski 
Nämndadministrativ chef 

Beslutet skickas till: 

Bildningsnämnden  

Akten 

 



 

PROTOKOLLSUTDRAG 
 Sammanträdesdatum Sida 

Bildningsnämnden 2022-11-08 1 (2) 

   

 

§ 65    BIN/2022:194   

Återrapportering av särskilt uppdrag - Naturskola  

Förvaltningens förslag till beslut 

Bildningsnämnden godkänner utredningen och skickar den vidare till kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 

I Kommunplanen 2019 – 2022 under kapitel ”En stark och trygg skola för bättre 
kunskaper” gavs ett särskilt uppdrag till bildningsnämnden. Detta uppdrag syftar till att 
utreda möjlighet för att starta en naturskola som en resurs för att ge alla barn och elever 
ökade möjligheter att upptäcka, uppleva och lära ute i naturen. I uppdraget ingår vidare 
inventering av lämpliga platser för utomhuspedagogik, så kallade skolskogar samt 
omvärldsbevakning och förslag till framtida insatser.   

Resultatet av utredningen motiverar att bildningsförvaltningen i Katrineholms kommun 
bör satsa på att starta en naturskola samt skapa lämpliga platser för utomhuspedagogik, 
så kallade skolskogar. Detta för att erbjuda barn och elever i de kommunala 
verksamheterna en flerdimensionerad undervisning. Systematisk utbildning och stöd 
bör erbjudas pedagoger och rektorer inom förskola och skola så att de i sin tur kan ge 
ännu mer strukturerat stöd till barn och elever med stöd i utomhuspedagogik som 
didaktisk metod. I förekommande fall indikerar utredningen även behov av 
utbildningsinsatser som direkt riktar sig till barn och elever inom bildningsförvaltningens 
samtliga verksamhetsformer.   

En riktad satsning bör utformas och genomföras i samverkan mellan olika professioner 
(t.ex. centrala förstelärare, skolledare, speciallärare, specialpedagoger och 
verksamhetsutvecklare) samt kopplas tydligt till det systematiska kvalitetsarbetet som 
genomförs i bildningsförvaltningen i Katrineholms kommun.   

För att pedagogerna ska kunna stötta barn och elever krävs att pedagogerna har både 
teoretisk kunskap och praktiska redskap att veta vad de kan göra samt hur. Det stöd 
som ges behöver också vara förankrat i forskning och beprövad erfarenhet för att ha 
potential att verkligen ge effekt, vilket är kopplat till frågan varför. Pedagogerna kan då 
på ett professionellt, riktat och medvetet sätt stötta barn, elever och varandra, som 
komplement till den digitala utvecklingen som dagligen sker inom verksamheten.    

  



 
Protokollsutdrag 

 Sammanträdesdatum Sida 

Bildningsnämnden 2022-11-08 2 (2) 

   

Ordförandens sign Justerandes sign 

Ärendets handlingar 

 Tjänsteskrivelse 2022-10-27 

 Utredning: Förutsättningar att starta en naturskola  

Överläggning 

Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S), Banu Arslan (L) 
samt förvaltningschef Johan Lindberg. 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 

Akten 

 



  

 

Bildningsförvaltningen katrineholm.se 

 
Utredning: 
Förutsättningar att 

starta en naturskola 
Utredning med förslag på insatser 

 

 

 

 

 

Förvaltning: Bildningsförvaltningen 

Datum: 26 oktober 2022 

Utredare: Arijana Bajric Gredelj 
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Hela kroppen behövs för att lära 

 

Ögon kan se och öron kan höra, 

men händer vet bäst hur det känns att röra. 

Huden vet bäst när någon är nära. 

Hela kroppen behövs för att lära. 

Hjärnan kan tänka och kanske förstå, 

men benen vet bäst hur det är att gå. 

Ryggen vet bäst hur det känns att bära. 

Hela kroppen behövs för att lära. 

Om vi skall lära oss nått om vår jord, 

så räcker det inte med bara ord. 

Vi måste få komma det nära. 

Hela kroppen behövs för att lära. 

 

 

Dikt av okänd författare  

(Almqvist & Karlsson 2006, s. 2) 
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Förord 
 

 

I Katrineholms kommun är det aldrig långt till naturen. 

Naturområden finns runt knuten i hela staden; här ryms en 

biologisk mångfald med ängsmarker, sjöar och svampskogar.  

Att från tidig ålder lära sig om sin närmiljö lägger en viktig grund 

för lärandet om hållbar utveckling. Katrineholms kommunala 

förskolor och skolor ska säkerställa att varje barn och elev får ta 

del av sin närmiljö. I läroplanerna är miljö och hållbar utveckling 

en viktig del av de grundläggande värden som ska förmedlas 

inom utbildningsväsendet.  

I en stad med naturtillgångar är det viktigt att det finns 

förutsättningar för en likvärdig undervisning i alla stadens skolor. 

Bildningsförvaltningen har därför fått i uppdrag av i 

Kommunplanen 2019 – 2022 att utreda möjligheter att starta en 

naturskola. Syftet med uppdraget är att möjliggöra för fler barn 

att få tillgång till naturen. 
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 

I Kommunplanen 2019 – 2022 under kapitel ”En stark och trygg skola för 

bättre kunskaper” anges ett särskilt uppdrag till bildningsnämnden. Detta 

uppdrag syftar till att utreda möjlighet för att starta en naturskola som en 

resurs för att ge alla barn och elever ökade möjligheter att upptäcka, 

uppleva och lära ute i naturen. I uppdraget ingår vidare inventering av 

lämpliga platser för utomhuspedagogik, så kallade skolskogar samt 

omvärldsbevakning och förslag till framtida insatser.  

Det fastslås att Inspirerande och trygga utemiljöer och planerad fysisk 

aktivitet ska finnas för alla barn och elever. Skolor och fritidshem ska sträva 

efter att utöka tiden för motion och idrott. Utemiljön vid förskolor och 

skolor ska utvecklas för att locka till fysisk aktivitet. Att vistas i skog och 

natur är positivt för både hälsan och lärandet. Förutsättningarna för 

friluftsliv och utomhuspedagogik i skolan ska stärkas.  

1.2 Utredningens disposition 

Utredningen inleds i kapitel 1 med en bakgrund till uppdraget samt en 

beskrivning av utredningsområdet. I kapitel 1 redogörs vidare för 

kartläggningens mål, syfte, frågeställningar och centrala begrepp.  

I kapitel 2 presenteras den teoretiska förankring och tidigare forskning som 

utredningen bygger på, följt av utredningens metod i kapitel 3.   

I kapitel 4 redogörs för resultatet av insamlat material och analys av 

desamma, vilket följs av resultatdiskussion som presenteras i kapitel 5 och 

förslag på adekvata insatser i kapitel 6.   

Slutligen följer en referenslista och därefter bilagor som använts för att 

samla in data till utredningen.   

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syfte med denna utredning är att identifiera möjligheter att starta 

naturskola och inventera lämpliga platser för utomhuspedagogik. Syftet är i 

förlängningen att öka måluppfyllelsen genom att ge alla barn och elever 

ökade möjligheter att upptäcka, uppleva och lära ute i naturen. 

1.3.1 Frågeställningar 

Utredningen ämnar besvara följande frågeställningar:  

1. Vilka insatser görs idag inom utredningsområdet med koppling till 

uppdraget i läroplanerna?  

2. Vilka effekter framkommer av eventuella befintliga insatser?  
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3. Vilka insatser görs i några andra kommuner?  

4. Vilka insatser bör göras i Katrineholms kommun framöver?  

1.4 Mål 

Utredningen har som mål att kartlägga eventuella nuvarande insatser och 

identifiera adekvata framtida insatser vilka svarar på det särskilda 

uppdragets förväntningar gällande möjligheter starta naturskola och 

inventering av lämpliga platser för utomhuspedagogik. 

1.5 Centrala begrepp 

Barn och elever   

Begreppet barn syftar på barnen inskrivna i Katrineholms kommunala 

förskolor. Begreppet elever syftar på elever inskrivna i Katrineholms 

kommunala grund- och gymnasieskolor.   

Livslångt lärande  

Begreppet livslångt lärande innebär att utbildning och fortbildning pågår 

kontinuerligt i en människas livscykel och berör alla medborgare i 

samhället. Skälet till den breda definitionen av begreppet är att samma mål 

kan nås med olika medel, men grundar sig i att en kunskapsökning hos 

individen sker. 

Läroplan   

Läroplanerna är en del av utbildningsväsendets styrdokument. 

I läroplanens inledande delar finns skolans uppdrag och värdegrund. Det 

som står där gäller för hela skolan och för alla lärare i alla ämnen. Det står 

också vilket ansvar rektorn har. I läroplanen finns det också kursplaner för 

olika ämnen, till exempel matematik, svenska och bild.  

Naturskola 

En naturskola är ofta en central resurs i kommunens regi som hjälper skolor 

och förskolor att utveckla undervisning utomhus. Till naturskolan kommer 

barn och elever för att uppleva och inhämta kunskap i natur- och 

kulturmiljö. Naturskolan kan också besöka enskilda skolor och förskolor och 

bedriva den utomhuspedagogiska verksamheten på gården eller i skolans 

närmiljö. 

Gemensamt för de flesta naturskolorna är att verksamheten ska ge barn 

och elever: 

• naturkontakt och naturkänsla 

• grundläggande kunskap om hållbar utveckling 

• möjlighet att utveckla sina förmågor inom olika ämnen 

• möjlighet till lärande utomhus utifrån läroplanens centrala innehåll 

inom olika ämnen 

• möjlighet att vara fysiskt aktiva under lektionstid av hälsoskäl 
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Pedagogisk personal  

Pedagogisk personal är personal som undervisar barn och elever i förskola, 

grundskola och gymnasieskola.    

Utomhuspedagogik och utomhusdidaktik  

Utomhuspedagogik och utomhusdidaktik är ett kunskapsområde och ett 

arbetssätt med fokus på undervisning och lärande i både skolrelaterade och 

icke skolrelaterade sammanhang där man lyfter fram platsens betydelse. 
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2. Forskning och 
teoriförankring 
I följande kapitel redogörs för utredningens teoretiska förankring och 

vetenskaplig bakgrund. Utredningen kommer att använda sig av dessa teorier 

och bakgrunder för att analysera och diskutera resultat i kapitel 4. och kapitel 5. 

Nedan följer delar ur förskolans och grundskolans läroplaner, 

barnkonventionen, skollagen samt några exempel från forskning inom området.  

2.1 Barnkonventionen 

Bestämmelser om vad barn i Sverige har rätt till har sedan länge fastställts 

genom Förenta nationens konvention om barns rättigheter (Unicef, 1989) 

och gäller sedan 1 januari 2020 som svensk lag.  

Syftet med barnkonventionen är att stärka barns rättigheter och har sedan 

Sverige ratificerade konventionen 2009 gjort Sverige skyldiga att vidta 

åtgärder som resulterat i svensk lagändring. 

Införandet av Barnkonventionen som svensk lag innebär ett förtydligade 

hur offentlig och privat sektor ska tillämpa lagtext i förhållande till 

konventionen. 

Enligt barnkonventionens grundprinciper  

• har alla barn samma rättigheter och inget barn får diskrimineras, 

artikel 2 

• ska barnets bästa komma i främsta rummet, artikel 3 

• har barnet rätt till liv, överlevnad och utveckling, artikel 6 

• har barnet rätt att utrycka sin åsikt. Vuxna ska lyssna, beakta och 

återkoppla till barnet, artikel 12.  

• ska barns utbildning bland annat syfta till att utveckla respekt för 

närmiljön, artikel 29. 

2.2 Skollag (2010:800) 

I Skollagen betonas det att utbildningen ska förmedla och förankra respekt 

för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska 

värderingar som det svenska samhället vilar på.  

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och 

elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. 

En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas 

förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.  
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1 kap. 4 § Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska 

inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och 

elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. /…/ 

/…/ I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn 

och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som 

möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas 

förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 

1 kap. 8 § Alla ska /…/ ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet /…/  

1 kap. 9 § Utbildningen /…/ ska vara likvärdig /…/  

1 kap. 10 § I all utbildning /…/ som rör barn ska barnets bästa vara 

utgångspunkt /…/ 

1 kap. 11 § För varje skolform /…/ ska gälla en läroplan /…/ Den ska också 

ange mål och riktlinjer för utbildningen /…/ 

3 kap. 2 § Alla barn och elever i samtliga skolformer och i fritidshemmet ska 

ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin 

personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna 

utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. 

Elever som till följd av en funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de 

olika betygskriterier eller kriterier för bedömning av kunskaper som gäller, 

ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka 

funktionsnedsättningens konsekvenser. 

Elever som lätt uppfyller de betygskriterier eller kriterier för bedömning av 

kunskaper som minst ska uppfyllas ska ges ledning och stimulans för att 

kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. Lag (2022:146). 

2.3 Läroplan för förskolan (Lpfö18) 

Lärande för hållbar utveckling ska genomsyra det svenska skolväsendet 

enligt skollag och läroplaner. I Lpfö 18 lyfts vikten av att ge “förståelse för hur 

människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling”. 

En positiv framtidstro ska prägla utbildningen. Utbildningen ska ge barnen 

möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin 

omgivande miljö och till natur och samhälle. Barnen ska också ges möjlighet 

att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till 

en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig.  

Utbildningen ska ta tillvara barnens nyfikenhet samt utmana och stimulera 

deras intresse för och kunskaper om natur, samhälle och teknik. Barnen ska 

få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges 

möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer. 

Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och 

därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva. När fysisk 

aktivitet, näringsriktiga måltider och hälsosam livsstil är en naturlig del av 
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barnens dag kan utbildningen bidra till att barnen förstår hur detta kan 

påverka hälsa och välbefinnande.  

Utbildningen ska ge varje barn möjligheter att utforska, ställa frågor och 

samtala om företeelser och samband i omvärlden och på så sätt utmana 

och stimulera deras intresse för hälsa och välbefinnande samt för hållbar 

utveckling. 

2.4 Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet (Lgr22)  

I Lgr22 står det att läsa att “Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både 

att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett 

personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. 

Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och 

arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling”. 

Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om 

hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling. 

Undervisningen ska även utmana och stimulera elevernas intresse för olika 

tider, platser och kulturer.  

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga 

genom att få delta i fysiska aktiviteter och vistelse i olika naturmiljöer. 

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att uppleva rörelseglädje och 

därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva. Vidare ska 

undervisningen bidra till en förståelse för hur fysisk aktivitet kan påverka 

hälsa och välbefinnande. 

Genom att eleverna får vistas i natur och samhälle ska undervisningen 

också stärka deras möjligheter att ta del av ett aktivt förenings-, kultur- och 

friluftsliv i närmiljön. 

2.5 Agenda 2030  

Agenda 2030 innehåller 17 globala mål och varje mål syftar till att skapa en 

hållbar utveckling och framtid. Sveriges kommuner och regioners arbete 

med Agenda 2030 mål 4 är att stödja kommuner och regioner för att 

elevers resultat ska förbättras.  

Detta ska ske genom fyra delmål: skola av god kvalitet, relevanta 

färdigheter för yrkeslivet, jämställd skola och förbättrade utbildningsmiljöer 

samt personal- och kompetensförsörjning. Dessa delmål ska uppnås bland 

annat genom att det finns skickliga lärare, god arbetsmiljö och bra 

ledarskap.  

I analysen från Sveriges kommuner och regioner lyfts bland annat att 

kompetensförsörjningen är en central fråga för både kommuner och 

regioner som behöver klara av att bemanna verksamheter med 

kompetenta medarbetare och använda individers kompetens rätt för att 

främja livslångt lärande (Regeringen 2018 - 2020; Sveriges kommuner och 
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regioner, 2021a; Sveriges kommuner och regioner 2021b; Sveriges 

kommuner och regioner 2021c). 

Det livslånga lärandet innebär att utbildning och fortbildning pågår 

kontinuerligt i en människas livscykel och berör alla i samhället. Lärandet 

sker, på sätt och vis, självmant och tillhör individens utveckling och ökning 

av livskvalitet. Livslångt lärande kan uppfyllas genom olika medel, men alla 

sätt har samma mål, att en kunskapsökning hos individen sker (Mellander, 

2015; Davies & Longworth, 1996). 

Livslångt lärande definieras i Agenda 2030 som ett transformativt och 

universellt sätt att bidra till kunskapsökning hos individer samtidigt som 

man arbetar för att minska de globala och nationella utmaningar som finns 

inom utbildning. Det livslånga lärandet ska inkludera alla åldersgrupper och 

lärandet startar vid födseln. Genom att använda sig av livslångt lärande som 

ett perspektiv vill man bekräfta att utbildning är en grundläggande mänsklig 

rättighet som i sin tur bidrar till fred, tolerans, meningsfullhet och 

utveckling. Utbildning anses vara nyckeln för att säkerställa anställning och 

utrota fattigdom. Utbildningssektorn har i uppgift att anamma detta 

perspektiv och strategiskt implementera det på alla nivåer och steg i 

utbildningssystemet (UNESCO, 2016). 

2.6 Kommunala styrdokument 

Nedan presenteras delar ur kommunala styrdokument väsentliga för 

utredningen.  

 

Översiktsplan 2030 Katrineholms kommun  

I Översiktsplan 2030 Katrineholm kommun - del staden (2014) slås fast att 

värdefulla gröna stråk genom staden ska bibehållas och utvecklas i syfte att 

förbättra framkomlighet, tillgänglighet och biologiska samband. 

Alla som bor, arbetar och går i skolan i Katrineholm ska ha god tillgång till 

park och naturmiljöer av god kvalité. I Översiktsplanen slås fast att alla 

invånare ska ha tillgång till ett grönområde inom 300 m från sin bostad eller 

arbetsplats. 

Grönplan för Katrineholms tätort  

Grönplan har tagits fram för att fastställa mål och planeringsriktlinjer för 

Katrineholms gröna miljöer. Planen fungerar som ett tematiskt tillägg till 

Översiktsplan 2030 - del staden. I planeringsriktlinjer för ett av målen i 

grönplanen fastslås att vid detaljplaneläggning av nya förskolor, skolor och 

boenden för personer med funktionsvariationer samt för äldre bör park 

eller natur med goda vistelsevärden finnas inom 100 meter. 

Kommunplanen 2018 – 2022 

Del: En stark och trygg skola för bättre kunskaper 

Att vistas i skog och natur är positivt för både hälsan och lärandet. 

Förutsättningarna för friluftsliv och utomhuspedagogik i skolan ska stärkas. 

Vi ska bland annat utreda möjligheterna att starta en naturskola, som en 
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resurs för att ge alla barn och elever ökade möjligheter att upptäcka, 

uppleva och lära ute i naturen.   

Del: Ett rikt kultur-, idrotts- & fritidsliv 

Goda förutsättningar för friluftsliv är positivt för såväl folkhälsa som miljö 

och landsbygdsutveckling. Tillgången och tillgängligheten till natur för 

friluftsliv ska förbättras. För att främja ett ökat friluftsliv ska vandringsleder 

och anläggningar för friluftsliv inventeras … 

 I takt med att kommunen får fler invånare ska det planeras för fler grönområden.  

I staden ska de gröna miljöerna ge goda förutsättningar för rekreation och bidra 
till ett attraktivt Katrineholm. Möjligheterna att skydda attraktiva och tätortsnära 
naturområden ska utredas, bland annat med hänsyn till förskolors och skolors 
behov av närbelägna grönområden. 

Del: Hållbar miljö 

Kommunen ska bedriva ett aktivt naturvårdsarbete och verka för stärkt 

biologisk mångfald och goda spridningssamband för växter och djur. De 

gröna miljöerna ska ge goda förutsättningar för de ekosystemtjänster som 

naturen levererar, exempelvis matproduktion, upplevelser och hälsa för 

invånare och besökare.  

Hållbarhetsplan 2021 

Katrineholms kommuns hållbarhetsplan för 2021. I denna rapport betonas 

vikten av att bygga ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart 

Katrineholm.  

Social hållbarhet  

Den sociala hållbarheten handlar om hur vi lever tillsammans i våra 

samhällen, hur samhällena är inkluderande, hur mänskliga rättigheter 

efterlevs och hur vi tar hand om varandra. 

Miljömässig hållbarhet  

Den miljömässiga hållbarheten handlar om hur vi människor tar hand om 

planeten, miljön och naturen runt omkring oss. 

Ekonomisk hållbarhet  

Den ekonomiska hållbarheten handlar om hur vi får samhället att fungera 

och hur vi genom skattefinansiering och privata investeringar uppnår en 

sund ekonomisk balans. 

2.7 Forskning inom området 

2.7.1 Utomhuspedagogik ur ett historiskt perspektiv 

Redan under antiken grundades tanken kring att lära genom att använda 

alla våra sinnen och praktiska erfarenheter av verkligheten genom 

Aristoteles (384-322 f.kr.) filosofi (Szczepanski, 2007, s 16). Aristoteles hade 

ett stort intresse för förändringar i naturen, detta är även något han delar 

med dagens utomhuspedagoger.  
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Centralt för utomhuspedagogikens metodlära är att lära med alla sinnen i 

en autentisk miljö. Denna metodlära har nära kopplingar till Aristoteles som 

ansåg att bara genom naturen kan man se den riktiga världen. Enligt 

Aristoteles sinnesfilosofi kunde man genom att använda sig av människans 

sinnen nå den högsta nivån av verklighetsgrad (Dahlgren & Szczepanski, 

1997, s. 13).  

En person med stor betydelse för utomhuspedagogiken var Jean Jacques 

Rousseau (1712- 1784). Enligt Rousseau var det av stor vikt att barn fick lära 

känna verkligheten. Han utvecklade metoder för sinnesträning och 

utvecklade även Comenius åskådningsundervisningsprincip, vilket var en 

aktivitetsinriktad undervisningsmetod. Rousseau betonade att det var av 

största vikt att denna metod skulle praktiseras tidigt i barnets utveckling 

(Szczepanski, 2007, s 16).  

Det finns många stora namn inom pedagogiken som framhäver just det att 

man lär bäst genom att använda flera sinnen och genom att möta 

verkligheten. Ellen Key (1849-1926), John Dewey (1859-1952), Maria 

Montessori (1870-1952), Célestine Freinet (1896-1966) och är några bland 

flera viktiga namn genom historien (Szczepanski, 2007, ss.16-17). 

Hedberg (2004) skriver om att det i början av 1900-talet väcktes en idé i USA 

om att människan måste värna om naturen. För detta syfte avsattes 

naturreservat som Yellowstone och Yosemite och personal (rangers) 

anställdes. Parallellt med detta uppstod ett behov att lära människor om 

hur naturen fungerar och olika typer av Naturskolor startades i USA.  

I Sverige dröjde det till 1981, då den första Naturskolan på Söderåsen i 

Skåne startades. Att naturskolorna inte kom igång i Sverige förrän på 80-

talet berodde på att landet var glesbefolkat och att allemansrätten fanns.  

Efter den första Naturskolan på Söderåsen har det öppnats ytterligare cirka 

100 Naturskolor runt om i Sverige (Hedberg 2004). Naturskolan i Sverige 

startade som en formaliserad pedagogisk idérörelse. De flesta Naturskolor 

finansieras idag med kommunala medel, vilket innebär att kommunen 

förser dem med en grundbudget, förklarar Hedberg (2004). Eftersom det 

finns många Naturskolor i Sverige, har det bildads en Naturskoleförening 

som är ett forum och nätverk för personal som arbetar med Naturskolorna. 

Innan formell skolgång, blev lagstadgad så fick man kunskap genom att se 

och göra tillsammans med personer som hade en viss kunskap. Man lärde 

sig om hantverkstraditioner, boskapsskötsel, fiske, jakt, matlagning med 

mera genom att se hur andra gjorde för att sedan delta själv (Szczepanski, 

2007, s. 10). 

2.7.2 Naturskolan ur ett historiskt perspektiv 

Hedberg (2004) förklarar begreppet Naturskola som ett sätt att arbeta med 

lärande där en viktig, och oftast stor del av processen, sker utomhus och 

där elevernas sinnesuttryck och upplevelser i naturen ses som grunden för 

ett aktivt lärande.  
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Vidare skriver Hedberg (2004) att Naturskolan främjar arbetet på ett 

undersökande sätt, vilket ger eleverna stor frihet att själva ta initiativ och 

genomföra sina uppgifter. Här menar Hedberg (2004) att en av 

grundtankarna med naturskoleverksamheten är att i första hand hjälpa 

eleverna att utveckla en relation till naturen.  

Naturskolans grundidé beskrivs som en pyramid med fem våningar. Basen 

kallas ”vara i och njuta av naturen”. Här går pedagogen igenom med eleverna 

hur man klarar sig i naturen på egen hand. Steg två kallas ”se och upptäcka 

naturen” i syfte att stimulera alla sinnena. Det tredje steget kallas ”förstå 

sammanhang i naturen”. Här får eleverna själva dra slutsatser av de 

kunskaper de skaffat sig i föregående steg. Det fjärde steget kallas ”förstå 

hur människan påverkar naturen”. Eleverna lär sig här att människans 

påverkan på naturen är både är positiv och negativ. Det sista steget kallas 

”ta ställning och påverka”. I detta steg får eleverna själva tänka ut hur de kan 

påverka naturen i en positiv riktning (Hedberg 2004). 

2.7.3 Senare forskning 

Szczepanski (2004) skriver att senare tids forskning indikerar att 

utomhusmiljö och utomhusvistelser har stor betydelse för barns utveckling 

och hälsa. När individen kommer i kontakt med omgivningen lär den sig hur 

omgivningen fungerar och exempelvis hur den smakar, luktar, ser ut och 

känns. Szczepanski (2004) menar att undervisningsmetoder som tydligare 

konfronterar oss med olika sinnesintryck ger bättre minnesbehållning.  

Utomhusundervisning leder också till ett mer tillfredställande inlärningssätt. 

Eleverna är under utomhusundervisningens gång mindre benägna att bråka 

med varandra och visar upp en mindre stressad tendens än under 

inomhusundervisning. Däremot ökar elevernas koncentrationsförmåga, de 

blir mer alerta och tydligt är även att deras fysiska hälsa påverkas positivt av 

utomhusmiljön (Szczepanski 2007).  

Även Bergholm (2006) har visat att utomhuspedagogik samt lek och vistelse 

i naturen minskar stressnivån hos barn samt att utomhuspedagogiken leder 

till att barnen får en bättre motorik och blir friskare vilket i sin tur leder till 

en god framtida hälsa. 

I en forskningsrapport av Dillon et al (2006) står att läsa att bevis pekar på 

att fältstudier samt övriga former av utomhuspedagogik erbjuder 

möjligheter till lärdomar som barn inte får eller kan ta del av i klassrummet. 

Resultaten indikerar att de elever som har tagit del av 

utomhusundervisning kommer ihåg besöket i många år framåt. Resultaten 

visar även att de elever som fått sina lärdomar via utomhuspedagogik fick 

högre resultat både på prov och i betyg än de elever som tagit del av 

samma lärdomar fast genom inomhusundervisning. Utomhuspedagogiken 

var enligt forskningsrapporten ett mer effektivt sätt att uppnå önskvärda 

resultat hos eleverna (Dillon et al 2006).  

Författarna kom även fram till att barn har en mycket positiv attityd till 

utomhuspedagogik, samt att denna attityd förstärks ju mer eleverna vistas i 

utomhusomgivningar och deltar i utomhuspedagogik. Resultaten i artikeln 
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antydde att ju mer en elev får ta del av, vistas i och uppleva nya saker 

genom utomhusundervisning desto mer förstod och lärde sig eleverna om 

det aktuella ämnet. 

Att eleverna förstod mer av det aktuella ämnet genom utomhuspedagogik 

som undervisningsmetod bekräftas även genom forskningsartikel Aspects 

of good practice (Ofsted 2004) som är baserad på 15 undersökningar om 

utomhuspedagogik och där resultaten visar följande; genom att eleverna 

får delta i utomhuspedagogik får de en fördjupad förståelse för det berörda 

ämnet. Samtidigt utvecklades eleverna i en positiv fysisk, personlig och 

social riktning. Kvalitén på utomhuspedagogik som undervisningsmetod är 

enligt forskningsresultaten mycket hög (Ofsted 2004). Eleverna tillgodogör 

sig i mycket hög grad utomhuspedagogikens metodologi, samtidigt som 

deras färdigheter inom det sociala området successivt utvecklas. 

Utvecklingen sker genom de olika utmaningar som utomhuspedagogiken 

erbjuder, både kunskapsmässigt och socialt.  

Vidare visar studien att elevernas beteende i många fall ändras i en positiv 

riktning när de får vistas i naturen, samtidigt som eleverna visar en god 

respons på de utmaningar och ämnen de ställs inför. Undersökningen visar 

ytterligare att även lärarna påverkas positivt av vistelserna i naturen. Vid 

undervisning i utomhuspedagogik uppvisar lärarna klara indikationer på en 

större flexibilitet och bredare uppfinningsrikedom än vad de uppvisar i 

klassrumsundervisning (Ofsted 2004). 

2.7.4 Naturskolans metodik 

Naturskolans använder sig i sitt arbete av utomhuspedagogik som är ett 

viktigt metodiskt redskap för att levandegöra läroplanens intentioner 

skriver. Inom utomhusundervisning finns inlärningsmiljöer och kvalitéer 

som enligt forskningens mening inte kan skapas i inomhusmiljöer.  

Szczepanski (2004) hävdar att utomhuspedagogik som metod förenar 

begreppskunskap, teoretiskkunskap och erfarenhetskunskap. Vidare skapar 

utomhuspedagogikens metoder tillfällen till närkontakt och socialisation i 

utemiljön vilket Andersson (2001) menar är elevers och lärares 

gemensamma uppgift för att uppnå kursplanernas mål. Denna 

gemensamma uppgift menar författaren kan genomföras genom att 

läraren skapar möjligheter för eleverna att ta steget ut från 

vardagsföreställning till naturvetenskaplig förståelse. Andersson (2001) 

menar dock att det är viktigt att eleven har en betydande fond av 

vardagskunnande för att kunna utvecklas till en naturvetenskapligt 

tänkande individ. Exempelvis är det många elever som kan den precisa 

formen för fotosyntes, men väl framför ett riktigt träd förklarar dessa elever 

att dess tillväxt beror på den näring trädet tagit upp ur jorden.  

Andersson (2001) poängterar att det är viktigt att det vardagliga tänkandet 

utmanas teoretiskt och praktiskt. Med det sagt är det nödvändigt att 

utveckla olika sorters undervisning kring de olika problemområdena samt 

utifrån dessa inlärningstillfällen ta reda på vad eleverna lärt sig. När det 

gäller undervisning i naturvetenskap och förhållandet till 

utomhusundervisning så menar Hedberg (2004) att positiva upplevelser av 
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naturen är grunden till att pedagogen ska kunna skapa förståelse och 

förklara ekologiska samband. Författaren beskriver vidare att kunskap om 

naturen börjar i naturen och genom konkreta faktakunskaper fördjupas och 

skapas förståelse för det aktuella arbetsområdet. 

Naturskolans arbetsmetodik bygger på ett aktivt lärande i en stimulerande 

miljö. Ett aktivt lärande har förordats av flera teoretiker och Arfwedson 

(1998) skriver att Piagets syn på den kognitiva utvecklingen är att handling 

och självdirigerad problemlösning är en viktig del i individens kognitiva 

utveckling. Författaren menar att Piaget ansåg att individen anskaffar 

kunskap genom en stigande grad medveten interaktion med omgivningen. 

Piagets analys av kunskap baserades på hans övertygelse att intellektets 

utveckling hade sin grund i fysiska och konkreta föremål.  

Även Vygotskij delade Piagets åsikter om betydelsen av konkret handling i 

förbindelse med problemlösning (Arfwedson 1998). Om konkret handling 

skriver även Andersson (2001) som menar att Piaget ansåg att människan 

av sin natur är nyfiken och vetgirig och att en störning i jämvikten gör att 

eleven i många fall kan bli sporrad till att vilja veta mer. 

Andersson (2001) klargör att Piaget hävdade att genom att elevens 

egenhändigt självkomponerade hypotes falsifieras ökar intresset att få en 

förklaring på vad som blev fel och hur det kan bli rätt. Genom att eleven får 

hjälp av läraren med förklaring av ämnet, föds en insikt om det verkliga 

skeendet.  

Andersson (2001) gör tydlig att Piaget dock menade att även utan dylika 

motgångar som denna rubbade jämvikt utforskar vi aktivt vår omgivning. 

Detta sker genom att människan som individ strävar efter att försöka förstå 

sin omvärld och dess omkringliggande sammanhang. När vi försöker förstå 

ett problem försätter vi oss i situationer som vi inte förstår, då individen 

slutligen når förståelse för problemet är problemet löst och individen har 

lärt sig. Piaget menade att genom att hitta barnens tankenivå och 

föreställningsvärld kan vi utmana dem på ett lämpligt sätt och därigenom 

väcka och skapa intresse (Andersson 2001).  

Naturskoleföreningen (2006) skriver att Piagets tankar bygger på 

utvecklingen från barn till vuxen och baseras på de erfarenheter och 

utbyten som denne gör med omvärlden. Genom att eleverna aktivt fick 

undersöka och erfara olika kunskapsformer utvecklades de till kapabla och 

nyskapande individer. 

Aktivt lärande betonas även av Dewey som menar att den skarpa 

uppdelningen mellan teori och praktik måste brytas för att eleverna ska 

kunna bli mångfasetterade (Hartman et al 2004). Dewey ansåg även att 

eleverna ska lära genom att göra och betonar vikten av handens arbete 

(Hartman et al 2004). Teori, praktik, reflektion och handling måste användas 

i lärandeprocessen enligt Dewey (1997) detta för att inlärningen ska bli 

lyckad. Vidare skriver Dewey (1997) att det är viktigt att kunskapen har en 

verklighetsanknytning för att bästa möjliga lärande ska uppnås, detta sker 

lämpligast genom aktiviteter. 
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2.8 Summering av övrig forskning inom området 

Det är en allmän uppfattning att barn mår bra av att vara utomhus och att 

röra på sig. Det finns gott om studier som stärker denna uppfattning och 

som visar vilken resurs naturen är för människans hälsa och förmåga att 

lära. Nedan följer en summering av de viktigaste slutsatserna som 

nationella och internationella studier kommit fram till. 

Studier visar att: 

• elever som undervisas i en naturlig miljö presterar bättre i 

matematik, naturvetenskap, läsning och samhällskunskap. 

Dessutom visar de större motivation för naturvetenskap1.  

• ökad fysisk aktivitet har påverkan på skrivförmåga, läsförmåga, 

rumsuppfattning och taluppfattning2. 

• utomhuspedagogik ger ökat självförtroende, bättre förmåga att 

fatta beslut och samarbetsförmåga3 5.  

• utomhuspedagogik förbättrar elevers sociala relationer på flera sätt, 

bland annat genom ökad aktivitet 3.  

• det är viktigt att få barn intresserade av naturbaserade aktiviteter 

tidigt för att få en förståelse och engagemang för natur och miljö 

som vuxna. Detta är en grundförutsättning för en hållbar 

utveckling4 7. 

• vistelse i naturen bland annat minskar aggressioner, ger bättre 

sömn och låter hjärnan återhämta sig 4 5.  

• utomhuspedagogik ökar koncentrations- och inlärningsförmågan 5.  

• tillgång till naturområden behövs för att utveckla en förståelse för 

ekologiska samband och en ekologisk medvetenhet 6 7. (6,7) 

                                                           

1 Space and Place – Perspectives on outdoor teaching and learning, E. Fägerstam, Department 

of Behavioural Sciences and Learning, 2012 

 
2 7 Utemiljöer för barn och unga vägledning för planering, utformning och förvaltning av skol- 

och förskolegårdar, Boverket och Movium, 2015 

 
3 Beyond barriers to learning outside the classroom in natural environments, Kings college 

London, 2010 

 
4  Frisk i naturen – ett nordiskt projekt, www.friskinaturen.org 

 
5 Friskare, gladare och smartare med utomhuspedagogik? H. Ekvall, E-L. Larsson (red.) 

Göteborgs botaniska trädgård, 2012 

 
6 Lärmiljöer i grönområden, A. Wholin, Institutionen naturgeografi och kvartärgeologi, för 

Stockholms universitet, 2012 

 
7 Den nyttiga utevistelsen? – Forskningsperspektiv på naturkontaktens betydelse för barns 

hälsa och miljöengagemang. F. Mårtensson et al, Naturvårdsverket, 2011 

http://www.friskinaturen.org/
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3. Metod 
Utredningen bygger på empiriska underlag med syfte att beskriva nuläge och 

möjligheter till start av naturskola. I detta kapitel redovisas metoder för 

datainsamling, urval och analys.   

3.1 Datainsamling 

Metoden för att samla in empirin är både kvalitativ och kvantitativ och 

skedde i form av kartläggningar och inventering gällande miljöer adekvata 

för uppdraget, intervjuer, fokussamtal, nätverksgrupper, observationer från 

sakkunniga och särskilt utsedda personer samt omvärldsbevakning.   

Metodvalet är lämpligt då utredningen syftar till att få en djupare förståelse 

för såväl sakkunnigas, pedagogers och barns/elevers uppfattningar om de 

möjligheter som finns avseende det aktuella området samt fakta som ligger 

till grund för utredningen.  

Fokussamtal, nätverksgrupper och omvärldsbevakning har systematiskt 

använts som metod för insamling av data i kartläggnings- och 

utvecklingssyfte. Intervjuer har använts i syfte att tillföra en djupare 

förståelse för de olika typer av komplexitet som finns eller förväntas 

återfinnas inom utredningsområdet. 

Samtyckeskravet och konfidentialitetskravet (Bryman, 2015) är uppfyllda 

genom att deltagandet i samtliga typer av undersökningar har varit frivilligt 

och inga personuppgifter samlades in.   

3.2 Kvalitativ metod 

Utredningen bygger på en empirisk undersökning med syftet att kartlägga 

nuläget och med hjälp av detta utreda och identifiera framgångar, 

utmaningar och adekvata insatser relevanta för bildningsförvaltningens 

uppdrag att utreda möjligheter till att starta naturskola samt inventera 

platser lämpliga för utomhuspedagogik.  

Metoden för att samla in empirin var kvalitativ och skedde i form av 

litteraturinläsning, omvärldsbevakning, samtal och intervjuer med olika 

grupper och funktioner som har beröring med det aktuella området. 

Metodvalet är lämpligt då utredningen syftade till att få en djupare 

förståelse av respondenternas uppfattningar avseende utredningsområdets 

påverkan på barns och elevers kunskapsinhämtning och måluppfyllelse.   

3.3 Urval 

För att kunna ta fram en adekvata underlag genomfördes ovan nämnd 

datainsamling bland berörda funktioner och roller. Samtliga medverkande 

ombads leverera underlag till utredaren i muntlig form. Denna metod 
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valdes i syfte att samla in ett tillräckligt stort undersökningsunderlag för att 

möjliggöra slutssatsdragning.   

Urvalet har riktats mot personer som arbetar med den aktuella frågan och 

som ingår i utredarens kontaktnät. Det antal svar som inkommit kan anses 

tillräckligt för utredningens syfte.  

Yrkeskategorier som har ingått i de olika undersökningarna är följande:   

• Miljöstrateg/kommunekolog, Samhällsbyggnadsförvaltningen 

• Fastighetschef, Samhällsbyggnadsförvaltningen 

• Lokalplanerare, Fastighetskontoret, Samhällsbyggnadsförvaltningen 

• Skogsförvaltare, Skogssällskapet 

• Pedagoger, rektorer och administrativ personal, Björkviks, Forssjö 

och Strångsjö och Järven skolor, Bildningsförvaltningen 

• Pedagoger på Guldregnets och Trädgårdens förskolor, 

Bildningsförvaltningen 

• Arbetsledare Skog- och natur Service- och teknikförvaltningen 

• Pedagoger, verksamhetsledare och chefer för Naturskolor runt om i 

landet 

Dokumentationsformerna är anteckningar, inspelningar och aktivt 

lyssnande. Dessa sammanställs och analyseras av ansvarig utredare. 

3.4 Etiska ställningstaganden 

De etiska ställningstaganden som ligger till grund för denna undersökning 

baseras på Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning (2002, 7 - 14). Vetenskapsrådet presenterar 

fyra huvudkrav vars syfte är att ange normer för vad som ska gälla mellan 

forskare och undersökningsgrupp. De fyra huvudkraven som denna studie 

stödjer sig på är följande:   

Informationskravet - innebär att den som avser att undersöka något ska i 

förhand meddela detta, eftersom den person som eventuellt ska 

undersökas ska ha rätt att ta del av studiens syfte. Deltagarna ska 

informeras om att de deltar frivilligt. Utredaren ska även informera 

deltagarna om vilken institution utredaren tillhör.  

Utrednings syfte och utredarens roll presenterades för informanter. 

Informationen om utredningen återgavs även innan samtalen startades. 

Detta för att återigen tydliggöra syftet med utredningen, men också för att 

möjliggöra för informanterna att ställa frågor eller yttra funderingar kring 

utredningen.   

Samtyckeskravet - innebär att den eller de som undersöks har rätt att 

själva bestämma över sin medverkan i undersökningen. De har även rätt att 

avbryta sin delaktighet i undersökningen när som helst under intervjun. 
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Samtycket till att delta i vår studie skedde i det tidiga stadiet via e-post, där 

respondenter godkände inbjudan till intervjun.  

Samtyckeskravet har nyttjats då utredaren har meddelat om 

informanternas rätt att välja om de vill eller inte vill medverka i samtalen.   

Konfidentialitetskravet - innebär det som brukar kallas för sekretess. 

Detta krav innebär att uppgifter om informanterna ska förvaras på ett 

sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.  

Respondenterna blev informerade om att all information kommer att 

avidentifieras innan materialet bearbetas och analyseras samt att de är och 

förblir anonyma innan, under och efter undersökningen publicerats. Det 

insamlade materialet har förvarats på sådan plats där obehöriga inte kan 

tillträda det. 

Nyttjandekravet - innebär att uppgifter om deltagarna i utredningen 

endast får användas för forskningsändamål. Respondenterna informerades 

inför varje samtalstillfälle att den insamlade empirin efter analysen kommer 

att förstöras.   

3.5 Avgränsning 

Denna utredning innehåller två uppdrag, att utreda möjligheter att starta 

naturskola samt lokalisering av skolskogar. I skrivande stund har 

utredningen avseende möjligheter att starta naturskola avgränsats till att 

omfatta kommunala fastigheter och kommunal mark.  

Delen av utredningen som syftar till att inventera platser lämpliga för 

utomhuspedagogik, så kallade skolskogar, har i detta läge avgränsats till att 

endast omfatta kommunal mark.  

Att bredda utredningsområdet skulle medföra icke analysbara resultat på 

förvaltningsnivå. Dock tas synpunkter och önskemål på framtida satsningar 

in från berörda parter. 
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4. Resultat och analys 
I detta kapitel presenteras empiriska material som har samlats in och som är 

relevanta för utredningens frågeställningar. Resultaten delas in i områden som i 

avsnittsrubrikerna tematiseras. 

4.1 Om utomhuspedagogik  

Institutionen för kultur och kommunikation (IKK) vid Linköpings universitet 

definierar utomhuspedagogiskt arbete enligt följande: 

utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i 

växelspel mellan upplevelse och reflektion grundat på konkreta 

erfarenheter i autentiska situationer.  

Utomhuspedagogik är ett tvärvetenskapligt forsknings- och 

utbildningsområde som bland annat innebär:  

• att lärandets rum även flyttas ut till samhällsliv, natur- och 

kulturlandskap. 

• att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning 

betonas. 

• att platsens betydelse för lärandet lyfts fram. 

4.1.1. Koppling till styrdokument 

Enligt skollagen ska skolans verksamhet vila på vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet. I en likvärdig skola av hög kvalitet bör alla sträva efter 

att ge varje barn och elev möjligheter till att få uppleva närområdet.  

I Boverkets rapport ”2015b- Gör plats för barn och unga” framkommer det 

att många barn inte vistas i andra miljöer än hemmet, skolan och kanske en 

tillrättalagd fritidsverksamhet. Allt fler barn får inte kunskaper och 

upplevelser av att vistas i naturnära områden på sin fritid. 

Forskning visar vidare att socioekonomiska och kulturella faktorer spelar 

roll för barns naturkontakt. Det understryks att skolan kan och bör fungera 

som en utjämnande kraft av skillnaderna i barns naturkontakt (Sandberg, 

M., 2012). Om utbildningsväsendet väljer att satsa på organiserad 

upplevelsebaserad verksamhet i form av en naturskola som resurs, ger vi 

fler barn möjlighet till en varierad undervisning. Samtidigt får pedagoger 

möjligheter att stärkas och utvecklas i sin roll att använda utomhusmiljön 

för undervisning. 

Utomhuspedagogik som metod passar väl in i samtliga styrdokument för 

skolväsendet, både när det gäller förmågor, syfte, mål och centralt innehåll. 

Med hjälp av upplevelsebaserad undervisning utvecklas även den 

nyfikenhet och det intresse för naturen som undervisningen ska leda till. 
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Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och människans sätt 

att leva och arbeta kan anpassas för att skapa en hållbar utveckling. I Lgr22 

står det att läsa att alla som arbetar i skolan ska ”verka för att utveckla 

kontakter med kultur- och arbetsliv, föreningsliv samt andra verksamheter 

utanför skolan som kan berika den som en lärande miljö”. Förskolans 

läroplan betonar vikten av förståelse för samband i naturen och för 

naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle 

påverkar varandra. 

4.1.2 Undervisningsmetoden  

Utomhuspedagogik som pedagogik och metod bygger på 

förstahandsupplevelser och konkreta upplevelser. Själva 

undervisningsmetoden består av sinnesintryck som man tolkar och 

analyserar vilket ger en bättre minnesbehållning. I förskola och skola bör en 

praktisk och teoretisk grund läggas till inlärning och utomhuspedagogikens 

metoder är då att genom handling i olika aktiviteter inhämta kunskap.  

Som medupptäckande utomhuspedagog erbjuder naturmiljön en 

upplevelsebaserad inlärningssituation som bygger på förståelse, kreativitet 

och att skapa sammanhang. Inlärningssituationen handlar också om att 

levandegöra platser och dess budskap 

4.1.3 Naturen som kunskapskälla 

Ett grundläggande behov hos människan är att kunna se sammanhang i 

tillvaron, gripa in i skeenden och se resultat av sina handlingar. I forskning 

kring naturmiljöns betydelse för vuxna har tonvikten lagts på naturens 

förmåga att bidra till återhämtning, i en värld fylld med artefakter och 

stress.  För barnens del handlar det om att uppleva naturen när man är 

som mest nyfiken på livet. Forskningen för i bevis att naturen är en 

kunskapskälla som med en rikedom av upplevelser engagerar flera sinnen 

samtidigt. Intrycken människan tar till sig genom de fem sinnen berör både 

kropp och själ och den kunskap som inhämtas blir både djupare förankrad 

och varaktigare. 

4.1.4 Platsens betydelse för inlärning 

Forskningen visar att barn utvecklas i samklang med sin fysiska omgivning. 

Anders Szczepanski, chef för Nationellt Centrum för Utomhuspedagogik vid 

Linköpings universitet och den som införde begreppet utomhuspedagogik i 

det svenska utbildningssystemet i början av 1990-talet, menar att man kan 

ha olika syften med lärandet utomhus. Ibland är landskapet en 

träningslokal, ibland är det ett skafferi och apotek. Utomhuspedagogik är en 

process. En plats för lärande, ett sätt att lära och en mening med lärandet. 

Utomhuspedagogiken kopplar samman känsla och förnuft, teori och 

praktik. Mötet med landskapet tar tillvara helheter och alla sinnen är aktiva i 

lärprocessen: både det matematiska, språkliga, estetiska, känslomässiga, 

biologiska och kulturella stimuleras. 
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4.2 Omvärldsbevakning 

Omvärldsbevakning visar att det i dag finns cirka 100 naturskolor i landet 

som besöks av tusentals elever varje vecka i utomhuspedagogiska 

aktiviteter. Inga elever går permanent på en naturskola, utan en naturskola 

är en central resurs, oftast i kommunens regi, som hjälper skolor och 

förskolor att utveckla undervisning utomhus. Ett fåtal naturskolor drivs av 

andra aktörer som exempelvis föreningar eller stiftelser.  

Många naturskolor har en eller flera platser dit förskole- och skolgrupper 

kommer och deltar i naturskoleverksamhet. En del naturskolor har också 

eller enbart uppsökande verksamhet där undervisningen sker i skolans eller 

förskolans närmiljö eller i lärmiljöer längre ut.  

Ett flertal naturskolor arbetar med teman och temadagar som kan sträcka 

sig från ett lektionsupplägg till att innefatta en eller flera halv- eller 

heldagar. Utöver att möta elevgrupper har många naturskolor fortbildning 

för pedagoger och studenter för att utveckla deras färdigheter inom 

utomhuspedagogik. Andra naturskolor riktar sig i första hand till pedagoger 

som en stöd- och utvecklingsresurs. En del naturskolor riktar sig också till 

allmänheten och kan exempelvis ha besökare på lov och helger.  

4.2.1 Fast plats 

Många av Sveriges naturskolor har en fast plats som bas. Det kan 

exempelvis vara ett klassrum i en skola, ett objekt i form av en barack eller 

ett hus eller ett friluftsområde. I förekommande fall delas huset/platsen 

med andra aktörer som exempelvis lokala scoutavdelningar, 

Friluftsfrämjandet eller Naturskyddsföreningen. Tillgång till en byggnad ger 

möjligheter att bedriva mer materialkrävande aktiviteter.  

4.2.2 Uppsökande verksamhet 

Naturskoleverksamhet kan också bedrivas i uppsökande form. I dessa fall 

finns pedagoger anställda på naturskolan. Dessa besöker förskolor och 

skolor och bedriver undervisning i deras närmiljö. Om en uppsökande 

verksamhet ska bedrivas ställs krav på att miljön kring skolor ger 

förutsättningar för verksamheten. Vissa förskolor och skolor i riket har 

också egna “skolskogar” där de har möjlighet att bygga uteklassrum. Genom 

uppsökande verksamhet kan personalen få tips och råd om hur de kan 

använda sin egen närmiljö på ett utomhuspedagogiskt sätt. Denna typ av 

verksamhet kräver dock tillgång till någon form av fordon för transporter 

samt ett utrymme för förvaring och vård av material och tillgång till lokal för 

administrativt arbete. 

4.2.3 Bussbaserad verksamhet 

Omvärldsbevakningen visar att en del kommuner har valt att använda sig av 

bussbaserad naturskola. Denna typ av organisation tillåter att 

undervisningen förläggas till olika naturområden passande till valda teman 

och årstider. Hämtning och lämning av barn och elever förenklar logistiken. 

Bussarna kan vara utrustade med sittplatser för en hel klass samt 

arbetsbänkar och utrustning för laborationer och fältarbete. 
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4.2.4 Organisation, finansiering och huvudmannaskap 

Naturskolans huvudmän är oftast kommun, stiftelse eller företag. 

Vanligaste formen är den kommunala där naturskoleverksamheten är en 

del av kommunens pedagogiska utveckling. Inom kommunen kan 

naturskolan vara organiserad på olika sätt. Dock är det är oftast 

motsvarande bildningsnämnden som är huvudansvarig, men i 

förekommande fall är flera nämnder gemensamt ansvariga.  

De kommunala naturskolorna organiseras ofta som en egen enhet direkt 

under en förvaltning. På så vis får barn och elever i en kommun lika stor 

tillgång till verksamheten kostnadsfritt och den blir mindre känslig för 

förändringar i exempelvis elevantal. Vissa naturskolor är själva ansvariga för 

ekonomi och budget medan andra sköts centralt av kommunen. 

4.3 Förutsättningar och resurser 

4.3.1 Skolskogar 

Katrineholms kommun har ett totalt skogsinnehav om 1 265 ha. I den 

senaste skogsbruksplanen från 2019 har 973 ha skogsmark undantagits 

som “tätortsnära” där särskild hänsyn ska råda. 292 ha produktiv 

skogsmark återstår i innehavet. Uppdelningen gjordes med hänsyn till det 

tätortsnära friluftslivet men också med utgångspunkt i grönplanens 

ställningstagande:  

 Alla som bor, arbetar och går i skolan i Katrineholm ska ha god 

tillgång till park och naturmiljöer av god kvalité. I Översiktsplanen slås 

fast att alla invånare ska ha tillgång till ett grönområde inom 300 m 

från sin bostad eller arbetsplats. 

I Grönplan för Katrineholms tätort 2018-12-17 § 179 har områden 

identifierats som lämpliga utifrån respektive stadsdel i tätorten och i 

skogsbruksplanen (arbetsdokument) finns tätortsnära skogar utpekade 

med särskild hänsyn.  

I Björkvik är en skolskog under uppbyggnad där initiativet kom från 

Samhällsbyggnadsförvaltningen efter ett omfattande 

granbarkborreangrepp i nära anslutning till skolan. När avverkningen 

planerades syntes tydligt att skogen var barnens skolgård. Kojor var byggda 

och på stenar och klippblock låg omsorgsfullt utlagda pinnar och kottar som 

visade tecken på kreativa lekar. Nu var skogen död och det var farligt att 

vara i skogen eftersom de döda träden hade börjat ramla. 

Ett mindre överskott beräknades från avverkningen och därför gavs Skog- 

och Naturenheten på STF i uppdrag att bygga en skolskog. Rektor utsåg en 

samordnare som bjöd in såväl pedagoger som elever till samråd och en 

önskelista togs fram.  
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Skolskogen är i skrivande stund under uppbyggnad och kommer innehålla: 

• Samlingsplats med tak 

• Grillplats 

• Käpphästbana 

• Klätterbanor 

• Rep och linor för klättring 

• Fyra faunadepåer  

Planen är att skolskogen ska kunna användas av såväl invånare som 

besökare på helger och lov. Projektet kommer utvärderas efter utförande 

med avseende på kostnad, nöjdhetsundersökning skolelever och pedagoger 

samt besöksfrekvens. 

Ett projekt är uppstartat på Samhällsbyggnadsförvaltningen för att bygga en 

skolskog vid Stensätterskolan. Där testas en budgetvariant där ett 

skogsområde gallras ur, säkras upp och mycket ris och pinnar lämnas för 

kojbyggande och lek. Investeringen som görs är i en vägtrumma och en 

övergång/kort vandringsled från skolgården in i skolskogen. Även detta 

projekt utvärderas efter utförande med avseende på kostnad, 

nöjdhetsundersökning skolelever och pedagoger samt besöksfrekvens. 

Dessa två olikt utförda skolskogar kommer visa olika metoder för utförande 

samt budget men också visa besöksfrekvens och nöjdhet.  

En fördjupad analys över respektive skolas närhet till utemiljöer som kan 

omvandlas till skolskogar behöver genomföras i närtid samt åtföljas av en 

kartläggning av respektive skolas behov avseende iordningställande av 

miljöerna.  

De potentiella riskerna som identifierats är att ett flertal skolor inte har 

tillgång till kommunens mark som närmsta eller bästa skolskog. Önskemål 

kan därför komma att skapa skolskog på privat mark. Större satsningar, som 

i Björkvik, kan innebära kostnader i form av material och nedlagd tid som 

kan vara mer omfattande än nödvändigt. 

Omvärldsbevakningen visar dock att ett flertal kommuner har identifierat 

framgångsrika, välfungerande lösningar på ovan identifierade typer av 

problem. Exempelvis har Nyköpings kommun skrivit nyttjanderättsavtal med 

privata skogsägare för att säkerställa tillgången till skolskogar. 

4.3.2 Naturskola 

Katrineholms kommun har i flera övergripande styrdokument tydliga 

målsättningar och riktlinjer som pekar på värdet av tillgång till naturen i den 

pedagogiska verksamheten. Bland annat i Översiktsplan och Grönplan finns 

behovet av inventering av skolskogar och fysisk tillgång till platser för 

utomhuspedagogisk verksamhet beskrivet.  

I flera av, inom kommunens ramar, pågående LONA-projekt förekommer 

delar och områden som med fördel kan användas för utomhuspedagogisk 
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verksamhet. I dagsläget drivs även ett flertal parallella projekt på 

Bildningsförvaltningen där bland annat satsningar på NTA-lådor och "giftfri 

förskola" görs. Likaså finns tillgång till material och guidning för pedagoger 

inom projektet Naturutställning Näsnaren; dock saknas nätverk för 

utomhuspedagoger.  

Förutsättningarna för en naturskola behöver därför utredas ytterligare och 

då med särskild fokus på optimering av den struktur, de givna ramarna och 

de pågående uppdrag och projekt som idag bedrivs på de båda 

förvaltningarna. För att kunna genomföra utredningen har LONA-medel 

sökts. De båda förvaltningarna ämnar utreda frågan och skapa 

förutsättningar för naturskola lokalt i kransorterna enligt en strategisk 

handlingsplan för friluftslivet där en av åtgärderna är att 

skolskogar/naturplatser iordningsställs. 

Den kartläggning som genomförts hittills betonar ett starkt behov av en 

grundlig genomlysning beträffande finansiering och anställning av adekvat 

kompetens. Omvärldsbevakning pekar på flera mycket lyckade 

samarbetsformer i projekterande form både mellan förvaltningar och 

mellan olika verksamhetsformer inom riksgränserna. Exempelvis står 

Simrishamns kommun som ett mycket lyckat exempel, där ett 

framgångsrikt samarbete mellan kulturskolan och naturskolan pågår. 

Katrineholms kommun har genom ett antal tidigare LONA-projekt (Lokala 

Naturvårdssatsningen) skapat grund för en framtida satsning på naturskola. 

Detta genom exempelvis tillhandahållande av guider i projektet 

"Naturutställning Näsnaren", uppställning av mulmholkar, fågelholkar och 

bihotell i projektet "Ökade bomöjligheter för fåglar, fladdermöss och 

insekter" samt genom tillgänglighetsanpassad vandringsled i "Naturstig 

norr".  

Katrineholms kommunen ämnar genom ännu ett LONA-projekt ytterligare 

integrera dessa tidigare satsningar genom att skapa möjlighet för start av 

en permanent Naturskola som kan ta tillvara de sedan tidigare 

iordningsställda resurser, och med hjälp av dessa, på ett strukturerat sätt 

bidra med kunskapshöjning för barn och elever. Vidare kan 

naturskoleverksamhet bidra till måluppfyllelse inom miljömålen "Levande 

sjöar och vattendrag", "Giftfri miljö" och "Ett rikt växt- och djurliv".  

Genom tillsättande av en resurs med fokus på utomhuspedagogik och 

naturskoleverksamhet inom ramen för KomTeks verksamhet samt genom 

starkare samverkan med Kulturskolan kvalitetssäkras uppdraget. Genom 

att vidare dela uppdraget mellan två förvaltningar, Bildningsförvaltningen 

och Samhällsbyggnadsförvaltningen, optimeras användning av skolskogar 

och naturskoleverksamhet. Med stöd i denna fördelningen bedöms flera 

delprojekt inom bland annat ovanstående mål kunna nås samtidigt som en 

naturskola i kommunal regi görs permanent i syfte att bidra till barns och 

elevers välmående och måluppfyllelse. 

Målet med projektet är att skapa förutsättningar för en permanent satsning 

på naturskola i de kommunala verksamheterna som kan utnyttjas av såväl 

förskola, grundskola, grundsärskola, och gymnasieskola samt 
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introduktionsverksamhet. I förlängningen bedöms kommunens mål 

avseende tillgång till skolskogar kunna knytas till denna satsning. 

Det är utredarens bedömning att satsningen kommer att bidra till högre 

kompetens om de lokala naturvärdena för både pedagoger och elever i 

Katrineholms kommunala förskolor och skolor samt förstärka KomTeks 

verksamhet och det tvärvetenskapliga perspektivet innovation/natur/kultur. 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1. Budget för satsning på projektet ”Naturskola i Katrineholm” 

4.3.3 Naturskolan i pågående och kommande miljö- och hållbarhetsprojekt 

I de pågående våtmarksprojekten som bedrivs av 

Samhällsbyggnadsförvaltningen finns flera syften. Dels att rena vatten, 

klimatanpassa tätorten dels att skapa biologisk mångfald. Projekten syftar 

också till stor del till att bygga in värden för naturskola, besöksnäring och 

medvetenhet om våtmarkens funktion.  

I projekt “Våtmark Djulö” samarbetar kommunen med Amazon Webservices 

som dels finansierar delar av projektet dels bidrar med kompetens och 

tekniska innovationer. Dessa kan bidra till att kontrollera våtmarkens 

funktion, men också synliggöra de värden som finns på plats. Såväl rening 

av vatten som mätning av biologisk mångfald med hjälp av sensorer 

planeras.  

I projekt ”Vattenpark Lasstorp” samt ”Våtmark Mejeridiket” finns 

förutsättningar att relativt enkelt planera in samlingsplatser, förvaring eller 

annat som naturskolan kan behöva för att bedriva pedagogisk verksamhet. 

Likaså planeras förbättringar av Krämbols friluftsområde där även 

förbundet Skog och ungdom har verksamhet. Samverkan med föreningar, 

så som exempelvis Scouterna, Naturskyddsföreningen, Ornitologerna och 

Friluftsfrämjande, som har verksamhet i linje med naturskolans syften kan 

förstärkas för eventuella mervärden. 

Samtliga projekten är i planeringsstadierna men tanken om naturskolans 

möjligheter för god undervisning på plats samt förutsättningar för att 

bedriva pedagogisk verksamhet planeras in i projekten från början. 
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5. Diskussion 
Detta kapitel inleds med en sammanfattning av utredningens resultat, för att sedan 

diskutera utredningens resultat i förhållande frågeställningar som utredningen ämnar 

besvara.   

5.1 Resultatdiskussion 

Syfte med denna utredning har varit att identifiera möjligheter att starta 

naturskola samt inventera lämpliga platser för utomhuspedagogik, så 

kallade skolskogar. Syftet har förlängningen att se över möjligheter att bidra 

till ökat måluppfyllelse genom att ge alla barn och elever ökade möjligheter 

att upptäcka, uppleva och lära ute i naturen. 

Vidare skulle utredningen besvara följande frågeställningar avseende  

• redan pågående insatser med koppling till uppdraget i läroplanerna 

• uppnådda effekter av eventuella pågående insatser 

• framgångsrika insatser i andra kommuner 

• förslag på framtida insatser i Katrineholms kommun 

Utredningen har både besvarat huvudsyftet och kartlagt hur väl de 

involverade förvaltningarna svarar mot de utvalda resultatmålen i 

kommunplanen.   

Förslag på fortsatta möjligheter att utveckla arbetet lämnas i kapitel 6, 

Slutsatser. Dessa omfattar dels förslag på enkla justeringar och insatser 

som förväntas ge omedelbar effekt och som utredningen ser som 

förutsättning för fortsatt arbete och dels långsiktiga insatser som syftar till 

att kvalitetssäkra och samordna processer, förbättra villkoren för både 

barn, elever och pedagoger samt utveckla lösningar som kan anses ge 

mervärde till flera olika aktörer inom ett antal olika områden.    

Utredningen har besvarat frågan vilka förutsättningar och resurser de 

berörda förvaltningarna disponerar över samt vilka resurser, utöver de som 

förvaltningarna samordnar på egen hand, de har tillgång till.   

Vidare har analys av nationella styrdokument fört i bevis att accentuering 

återfinns på att lärande för hållbar utveckling ska genomsyra det svenska 

skolväsendet enligt skollag och läroplaner. I Lpfö 18 lyfts att det är viktigt att 

ge “förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar 

utveckling” och i Lgr22 står det att läsa “Genom ett miljöperspektiv får de 

möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att 

skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala 

miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt 

att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling”. 
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Undervisning om hållbar utveckling kan se ut på många olika sätt. Alla tre 

dimensionerna av hållbarhet 

• den ekologiska 

• den ekonomiska 

• den sociala 

ska ingå i undervisningen. Utomhuspedagogiken bygger på tanken att 

positiva upplevelser i naturen och närmiljön visar på sambanden mellan 

dimensionerna och ger en ökad kunskap och förståelse av dessa. Det är 

viktigt att barn får en förståelse för vilka utmaningar människan står inför 

när det gäller hållbarhetsfrågor men också att det finns lösningar. Forskning 

styrker att det finns samband mellan barns utevistelse, naturkontakt och ett 

framtida hållbarhetsengagemang. 

Samtliga 17 mål i Agenda 2030 ska synliggöras i skolan men 

Naturskyddsföreningens rapport ”Hållbar utveckling i skolan – var god dröj” 

visar emellertid att lärande för hållbar utveckling ännu inte genomsyrar 

undervisningen. I rapporten dras slutsats att en bidragande orsak till det 

kan vara att många pedagoger varken har en relevant utbildning eller får 

fortbildning inom detta område. 

Naturskolan kan bistå lärarna att praktiskt arbeta med en hållbar utveckling 

genom praktiska aktiviteter och adekvata teman. I de praktiska aktiviteterna 

blir flera sinnen involverade när varierade inlärningsmetoder används. 

Utomhuspedagogiken kan i så fall fungera som en av flera metoder, som ett 

komplement till den traditionella pedagogiken. Genom att skapa variationer 

för inlärning kan förstärkning ges till de teoretiska kunskaperna. Genom en 

växelverkan mellan teori och praktik kan fler barn få fler olika möjligheter 

till inlärning.  

Naturens mångfald ger många tillfällen för barnen att utöka sitt 

begreppsförråd. De erfarenheter och upplevelser som barn får under sin 

vistelse i naturen ger möjligheter till ett språkutvecklande arbetssätt, vilket 

ett annat särskilt uppdrag i Kommunplanen 2019 - 2022 som 

bildningsförvaltningen har fått ansvar för att utveckla. Detta samband 

möjliggör synergieffekter av båda dessa uppdragen då 

naturskolesatsningen skulle kunna användas som ett medel, ett verktyg för 

utveckling av språket i olika grupper samtidigt som undervisningen blir mer 

lustfyllt och flerdimensionerat. Språket utvecklas och blir mer nyanserat. 

Barn och vuxna är med om gemensamma upplevelser som sedan kan 

beskrivas och samtalas om. Abstrakta begrepp kan göras konkreta och en 

djupare kunskap kan byggas upp. 

I inledningen till Lgr22, kopplat till skolans värdegrund och uppdrag, står att 

”skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen 

för hela skoldagen.” Genom aktiviteter och lekar i utomhusmiljö blir den 

fysiska aktiviteten lustfylld och otvungen. I Lpfö 18 står det “Barnen ska få 

förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjligheter 

att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer.” Att röra sig fysiskt 

är en viktig friskfaktor. Att vara fysiskt aktiv varje dag rekommenderas både 
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till barn och vuxna. Naturen erbjuder de ytor som krävs och barn som är 

mycket utomhus rör sig också mer. 

5.1.1 Mervärde med utomhuspedagogik 

Under utredningen har vikten av en varierad undervisning för maximal 

kunskapsinhämtning blivit än tydligare. Forskningen är tydlig i att alla barn 

inhämtar kunskap på olika sätt och att utomhuspedagogik som 

undervisningsmetod bidrar med att ännu en dimension prövas.  

Utomhuspedagogik är en annorlunda lärandemiljö- och metod där barn 

och elever ges möjlighet att upptäcka och uppleva nya erfarenheter med 

hela kroppen, vilket ger ett meningsfullt och kreativt lärande. Genom att 

eleverna vistas i denna lärandemiljö öppnas deras tankar för nya 

frågeställningar, vilket leder till nya pedagogiska lösningar och därigenom 

ett varierat lärande.  

Via utomhuspedagogiken frigörs utrymme för praktiskt arbete inom bland 

annat hälsa, estetik, kropp och miljölära men även inom inte minst 

matematik och språk. Man kan i praktiken utföra samtliga skolämnen i 

utomhusmiljö då den stimulerar till lärande, nyfikenhet och kreativitet. 

Vidare är det enkelt att levandegöra olika begrepp som uppkommer under 

verksamhetens gång och därigenom får barn och elever en bättre 

förförståelse för ämnet i fråga. 

Med andra ord är utomhuspedagogik som undervisningsmetod en väg till 

kreativt och aktivt lärande vilket stämmer väl överens med många viktiga 

delar i läroplanerna. Utbildningsdepartementet skriver i läroplanerna för 

det obligatoriska skolväsendet att undervisningen ska anpassas till varje 

elevs förutsättningar och behov. Skolan ska även främja ett lärande där 

varje individ stimuleras att inhämta kunskap. Eleverna ska genom att 

erbjudas ett antal olika undervisningsmetoder stimuleras till att utveckla sin 

nyfikenhet och lust att lära. De ska även lära sig utforska och arbeta i grupp 

och enskilt. Vidare ska eleverna känna till och förstå grundläggande 

sammanhang och begrepp inom det naturvetenskapliga området såsom 

ekologi, hälsa och miljö.  

Utredningen drar slutsats att Naturskolans undervisningsmetodik uppfyller 

ovan ställda krav. Naturskolan som metodik har funnits i Sverige drygt 40 

år. Att intresset är stort för den här formen av undervisning är uppenbart 

då det idag finns över 100 Naturskolor spridda över hela landet.  

Naturskolan använder en undervisningsmetod som till stor del har sin 

verksamhet utomhus. Verksamheten riktar sig till barn och ungdomar. 

Genom aktivt lärande ger Naturskolans verksamhet nya infallsvinklar till 

barn och elever. Via praktiska moment ges eleverna en förståelse för sitt 

eget lärande och en större insikt i det aktuella ämnet.  
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5.1.2 Matematik och svenska med utomhuspedagogik som didaktisk metod 

”Utomhuspedagogik är ett medel att nå mål i läroplanen, i synnerhet de mål 

som avser att mäta barns och ungdomars förståelse av helheter och 

sammanhang.” (Ericsson 2004:142). Lättman-Masch menar också att är man 

ute så integreras de olika ämnena i varandra på ett naturligt sätt (2007). 

Läroplanens mål syftar i många stycken till att mäta barns och ungdomars 

förståelse av helheter och sammanhang. Pedagogens uppdrag är att välja 

metod och uppläggning för verksamheten som leder till denna förståelse 

(Ericsson 2009:22). 

Matematik 

Det är viktigt att väcka elevernas nyfikenhet för matematik och det är detta 

som är pedagogens verkliga utmaning. När man som elev inte förstår eller 

ser nyttan med att lära något, försvinner också lusten (Molander m.fl. 

2010:10).  

Om eleverna inte känner att de kan relatera till det de räknar och att de inte 

förstår vad de räknar om är det lätt att motivationen sjunker och tillslut 

räknar de bara för att de ska och ser inte att de är något som behövs för 

deras utveckling i samhället. För att tycka att något är roligt är det 

grundläggande att man förstår varför och hur man gör det (Molander m.fl. 

2010:11). För att detta ska vara möjligt ”kräver det att eleven är med och 

utforskar matematiken och får möjlighet att se att matematiken inte bara 

finns innanför skolans väggar utan även ute på gården, i hela samhället och 

i naturen.” (Att lära in ute 2010:10). 

Svenska 

Svenska är ett av de viktigaste ämnena för elever genom hela skoltiden. Det 

är viktigt för att man som person ska fungera i samhället och pedagogerna 

lägger stor vikt vid ämnet.  

Pramling Samuelsson & Sheridan menar på att ”målet med lärande är att 

förbereda barn på det okända genom att utgå från det kända.” (2006:30). 

Detta är en bra del att ha i åtanke när man tar med sig eleverna ut och 

Ericsson håller med om det och skriver att när eleverna arbetar med 

svenska och läsinlärningen kan de ”… samla naturföremål på den bokstav 

eller ljud som man tränar, eller samla exempel ute på adjektiv efter den 

som det momentet är aktuellt i undervisningen.” (Ericsson 2009:21).  

Att man låter utomhuspedagogiken gå in i innehållet av det man gör inne i 

klassrummet får eleverna att förstå sammanhang och helheten blir klarare. 

I boken om utomhusdidaktik ger Hedberg exempel på hur man kan arbeta 

med de olika ordklasserna ute, ”Låt eleverna leta reda på var sitt 

naturföremål. Låt dem benämna det -substantiv. Låt dem beskriva en 

egenskap hos det -adjektiv. Låt dem säga vad man skulle kunna göra med 

föremålet -verb” (2004:79). 
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5.1.3 Sammanfattning av resultat 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att naturskolan kommer att  

• bidra till en ökad måluppfyllelse i skolan. 

• förmedla inspiration och kunskap för att nå ett hållbart samhälle.  

• ge barn och elever verktyg för att kunna ta ställning i frågor som rör miljö 

och samhälle.  

• bidra till att ge barn och elever ett lustfyllt och undersökande arbetssätt 

där alla sinnen aktiveras. 

• främja demokratiska värderingar och människors lika värde.  

• bidra till att barn och elever förstår sin omvärld och kan se sammanhang. 

• stärka barn och elever som tänkande individer och ge dem verktyg för att 

bidra till en hållbar utveckling, ekologiskt, ekonomiskt och socialt. 

 

5.1.4 Konsekvenser för barn och barnets rättigheter  

Naturskoleverksamhet bedöms vara positivt även ur ett barnrättsperspektiv 

då verksamheten syftar till att förbättra villkoren för barn och elever i 

kommunens alla verksamhetsformer.  

 

 

 

 

 

 

”Ett lärande som tar sin utgångspunkt i den direkta upplevelsen  

och i en process där barnet är den som är aktiv, sätter varaktiga spår.  

Att påverka attityder och värderingar är en långsiktig process.  

När barnen är små läggs en grund i ett perspektiv som sträcker sig  

till vuxen ålder och kan därför vara svårt att konkretisera i mätbara mål”. 

Ericsson (2002). 
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6. Slutsatser 
Resultatet av utredningen motiverar att bildningsförvaltningen i 

Katrineholms kommun bör satsa på att starta en naturskola samt skapa 

lämpliga platser för utomhuspedagogik, så kallade skolskogar. Detta för att 

erbjuda barn och elever i de kommunala verksamheterna en 

flerdimensionerad undervisning. Systematisk utbildning och stöd bör 

erbjudas pedagoger och rektorer inom förskola och skola så att de i sin tur 

kan ge ännu mer strukturerat stöd till barn och elever med stöd i 

utomhuspedagogik som didaktisk metod. I förekommande fall indikerar 

utredningen även behov av utbildningsinsatser som direkt riktar sig till barn 

och elever inom bildningsförvaltningens samtliga verksamhetsformer.  

En riktad satsning bör utformas och genomföras i samverkan mellan olika 

professioner (t.ex. centrala förstelärare, skolledare, speciallärare, 

specialpedagoger och verksamhetsutvecklare) samt kopplas tydligt till det 

systematiska kvalitetsarbetet som genomförs i bildningsförvaltningen i 

Katrineholms kommun.  

För att pedagogerna ska kunna stötta barn och elever krävs att pedagogerna 

har både teoretisk kunskap och praktiska redskap att veta vad de kan göra 

samt hur. Det stöd som ges behöver också vara förankrat i forskning och 

beprövad erfarenhet för att ha potential att verkligen ge effekt, vilket är 

kopplat till frågan varför. Pedagogerna kan då på ett professionellt, riktat och 

medvetet sätt stötta barn, elever och varandra, som komplement till den 

digitala utvecklingen som dagligen sker inom verksamheten.   

Kartläggning av befintliga resurser möjliga att använda visar att 

bildningsförvaltningen till viss del redan besitter lämplig samlad 

tvärprofessionell kompetens. Dock behöver denna kompetens kartläggas 

på en mer detaljerad nivå och kompletteras i de fall där gap uppstår. Den 

samlade kompetensen föreslås av utredaren att användas i följande steg 

för bästa effekt:  

• Omedelbara åtgärder 

• Långsiktiga insatser 

6.1 Förslag på omedelbara åtgärder 

Utifrån analys av aktuell lagstiftning, läroplanernas innehåll, 

barnkonventionen, aktuell forskning och utifrån de resurser som finns idag, 

föreslås följande:  

• Ta fram ett tydligt mål med naturskolans verksamhet 

• Kartlägga befintliga kompetenser i verksamheten och anställa 

legitimerade lärare 

• Integrera naturskolans verksamhet i det systematiska 

kvalitetsarbetet 
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• Kontinuerligt utvärdera naturskolans verksamhet med koppling till 

läroplanernas innehåll och nationella mål 

• Kontinuerligt analysera naturskolans påverkan på måluppfyllelsen 

• Säkra att verksamhetens innehåll vilar på vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet 

• Integrera KomTeks verksamhet med naturskolans verksamhet 

• Omlokalisera KomTeks verksamhet till mer anpassade lokaler med 

närhet till skog och natur.  

• Starta ett nätverk för utomhuspedagoger inom bildningsförvaltningen. 

• Utreda kostnader för transporter för elever till och från naturskolan. 

• Förstärka utrustning och pedagogiskt material i befintliga lokaler i 

Krämbol samt vid Tornstugan och skapa kompletterande, mobila 

enheter. 

• Se över möjlighet att i kommande våtmarksprojekt skapa plats och 

eventuellt även lokaler för naturskola. 

• Se över bidragsmöjligheterna som finns till såväl drift som 

pedagogiskt material. 

• Se över vilka bidragsmöjligheter som finns till anläggandet av 

skolskogar eller plats för naturskola. 

6.2 Förslag på långsiktiga insatser  

Utifrån analys av aktuell lagstiftning, läroplanernas innehåll, 

barnkonventionen, aktuell forskning och utifrån de behov som finns idag, 

föreslås följande:  

• Alla barn och elever från förskoleklass till och med årskurs 9 erbjuds 

aktiviteter på naturskolan.  

• Alla barn och elever inom samma årskurs besöker naturskolan 

under samma period och få ta del av samma pedagogiska program. 

• Grundskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan erbjuds minst 

tre besök per år, då eleverna kan behöva mer tid för att tillgodogöra 

sig ny kunskap. Med detta upplägg får alla elever se 

årstidsväxlingarna i naturen, vilket är en central del i innehållet i 

ämnet biologi (Lgr22 och Lgy11). Elever kan också byta skola inom 

kommunen utan att gå miste om viktig undervisning.  

Vidare föreslås naturskolan: 

• kunna erbjuda lärarlag fortbildning i biologi och utomhuspedagogik 

• kunna erbjuda stöd för barn- och elevgrupper som kan vara i behov 

av extra insatser 

• kunna erbjuda förskolor och skolor uppsökande verksamhet, vilket 

innebär att en pedagog från naturskolan besöker förskolorna och 

ger pedagogerna hjälp att själva bedriva utomhuspedagogik.  
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Eftersom allt som tränger in i människans  

intellektuella medvetande,  

kommer dit genom hennes sinnen,  

är hennes första förstånd av sinnlig art.  

 

Våra första lärare i filosofi är  

våra fötter, våra händer, våra ögon.  

 

Att ersätta dessa med böcker  

är inte att lära oss tänka förnuftigt;  

det är att lära oss lita på andras förnuft;  

att lära oss mycket och ingenting veta.  

 

Dikt av Jacques Rousseau  

(Brügge 2007:49) 
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Återapportering - utredningsuppdrag om elevboenden 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att i nuläget inte initiera en fördjupad utredning av 

elevboenden. 
2. Kommunstyrelsen lägger återrapporteringen av utredningsuppdraget om elevboenden 

till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
I kommunplanen, Attraktion och livskvalitet 2019-2022, gavs ett uppdrag om att 
förutsättningar för att skapa fler boenden för elever från andra orter som går utbildningar i 
Katrineholm. Bildningsnämnden har vid sitt sammanträde den 8 november 2022 godkänt 
en utredning om elevboenden och överlämnat den tillkommunstyrelsen. 

Ett utredningsarbete påbörjades 2019 av bildningsförvaltningen och KFAB som då visade att 
inventerade möjliga lokaler inte ansågs lämpliga vid det tillfället att omvandla till boenden 

Den förnyade utredningen utmynnar i en rekommendation om att göra en fördjupa analys 
för att se behoven hos eleverna vilken även skulle omfatta elever inom viadidakts 
verksamhet och yrkeshögskolan INSU samt även elever inom kommunen som behöver ett 
boende.  

Ärendets handlingar 
 Bildningsnämndens protokoll, 2022-11-08, § 64 

 Utredning Förutsättningar att skapa elevboenden 

Förvaltningens bedömning 
Kommunledningsförvaltningen bedömer att utifrån underlaget finns det inte tillräckligt 
starka argument för att initiera en fördjupad utredning i nuläget.  

Marie Sandström Koski 
Nämndadministrativ chef 

Beslutet skickas till: 

Bildningsnämnden 

Akten
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§ 64    BIN/2022:193   

Återrapportering av särskilt uppdrag - Elevboenden  

Förvaltningens förslag till beslut 

Bildningsnämnden godkänner utredningen och skickar den vidare till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

I Kommunplanen 2019 – 2022 under kapitel ”En stark och trygg skola för bättre 
kunskaper” anges ett särskilt uppdrag till bildningsnämnden. Detta uppdrag syftar till att 
utreda möjlighet för att skapa boenden för elever från andra orter som går utbildningar i 
Katrineholm. Utredningsarbetet påbörjades 2019 då bildningsförvaltningen och KFAB 
tillsammans startade inventering av möjliga lokaler. Inventeringen visade att de lokaler 
som ansågs lämpliga inte var möjliga att vid denna tidpunkt omvandla till bostäder på 
grund av ett antal anledningar. Exempelvis användes lokaler på Lindengymnasiet vid 
inventeringstillfället av KomTek samt som arbetsplatser för lärare. ”Lyckebo”-lokalerna 
och Rektorsvillan användes av Resursskolan Järvenskolan City. Utifrån denna situationen 
pausades inventeringsarbetet tills vidare. 

Nu är Stensätterskolan och den nya delen av Järvenskolan färdigbyggda, vilket har 
frigjort vissa kommunägda lokaler. Detta öppnar för nya möjligheter avseende 
lokalanvändning. Bland annat disponeras inte längre ”Lyckebo”-lokalerna och 
Rektorsvillan av Järvensskolan City som har flyttat sin verksamhet till ordinarie lokaler. I 
utredningen har det också gjorts en kartläggning av de elever som i dagsläget inte är 
skrivna i Katrineholms kommun.  I utredningen föreslås bland annat att en inventering 
av behoven hos eleverna behöver göras innan förvaltningen går vidare med eventuella 
förslag till ombyggnationer. 

Det anses även lämpligt att inventera eventuella behov hos studenter inskrivna i 
Viadidakts verksamheter samt på Yrkeshögskolan INSU för att på bästa sätt samordna 
insatser för samtliga studerande i Katrineholms kommun oavsett huvudman eller 
verksamhetsform dessa är inskrivna inom.  I det fall det visar sig att det föreligger ett 
faktiskt behov hos nuvarande och potentiella studenter, behöver en fördjupad analys av 
vilka av de tillgängliga lokalerna som bäst lämpar sig att byggas om genomföras. Detta 
arbete görs lämpligen i samarbete mellan KFAB samt berörda förvaltningar och 
verksamheter.  

Det föreslås att följande parametrar beaktas i denna behovsanalys:  

 Antal aktuella elever på kort  

 Prognoser på lång sikt  

 Det geografiska läget i staden  

 Kostnader för ombyggnation  

 Driftskostnader  



 
Protokollsutdrag 

 Sammanträdesdatum Sida 

Bildningsnämnden 2022-11-08 2 (2) 

   

Ordförandens sign Justerandes sign 

 

Till slut föreslås den eventuella kommande fördjupade analysen utökas till att även omfatta 
inventering av behov hos elever folkbokförda i Katrineholm kommun. Detta då 
bildningsförvaltningen med jämna mellanrum kommer i kontakt med elever folkbokförda i 
kommunen som av olika anledningar har behov av eget boende. Detta arbete är lämpligt att 
genomföras av bildningsförvaltning och socialförvaltningen tillsammans. 

Ärendets handlingar 

 Tjänsteskrivelse 2022-10-27 

 Utredning: Förutsättningar att skapa elevboenden 

Överläggning 

Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Victoria Barrsäter (C), Ulrica Truedsson (S) 
samt förvaltningschef Johan Lindeberg och avdelningschef Ola Stenliden. 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 

Akten 

 



  Bildningsförvaltningen 

 
 

Utredning: 

Förutsättningar att 

skapa elevboenden  
Utredning med förslag på insatser 

 

 

 

Förvaltning: Bildningsförvaltningen 

Datum: 25 oktober 2022 

Utredare: Ola Stenliden 

 Arijana Bajric Gredelj 
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Uppdrag 
I Kommunplanen 2019 – 2022 under kapitel ”En stark och trygg skola 

för bättre kunskaper” anges ett särskilt uppdrag till 

bildningsnämnden. Detta uppdrag syftar till att utreda möjlighet för 

att skapa boenden för elever från andra orter som går utbildningar i 

Katrineholm. 

Syfte  

Syfte med denna utredning är att identifiera möjligheter att skapa 

boenden för elever inskrivna på framförallt gymnasieprogram som 

erbjuds inom ramen för Katrineholms kommunala gymnasieskolor.  

Mål 

Utredningen har som mål att kartlägga eventuella nuvarande och 

framtida behov av elevboenden, inventera lämpliga lokaler aktuella 

för ombyggnation och ta fram adekvata framtida insatser vilka svarar 

på det särskilda uppdragets förväntningar. 
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Inventering av lokaler 
Utredningsarbetet påbörjades 2019 då bildningsförvaltningen och 

KFAB tillsammans startade inventering av möjliga lokaler.  

I detta arbete identifierades följande lokaler som eventuellt lämpliga 

för ombyggnation till studentbostäder:  

• lokaler i de övre våningsplanen på Lindengymnasiet 

• lokaler som den fristående förskolan ”Lyckebo” tidigare 

disponerade.  

• lokaler tillhörande Nävertorpsskolan, den så kallade 

Rektorsvillan med flera 

Inventeringen visade att de lokaler som ansågs lämpliga inte var 

möjliga att vid denna tidpunkt omvandla till bostäder på grund av ett 

antal anledningar. Exempelvis användes lokaler på Lindengymnasiet 

vid inventeringstillfället av KomTek samt som arbetsplatser för lärare. 

”Lyckebo”-lokalerna och Rektorsvillan användes av Resursskolan 

Järvenskolan City.  

Ingen av de verksamheter som pågick i de aktuella lokalerna var 

möjliga att flytta till andra lokaler då byggnation av de båda 

grundskolorna Järvenskolan och Stensättersskolan, som enligt plan 

skulle varit klara 2020, blev kraftigt försenad. Med anledning av 

förseningen i byggnationsprocessen var bildningsförvaltningen 

tvungen att nyttja de aktuella lokalerna för skolverksamhet. 

Utifrån den ovan konstaterade situationen pausades 

inventeringsarbetet tills vidare.  
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Nuläget 
I skrivande stund är Stensätterskolan och den nya delen av 

Järvenskolan färdigbyggda, vilket har frigjort vissa kommunägda 

lokaler. Detta öppnar för nya möjligheter avseende lokalanvändning. 

Bland annat disponeras inte längre ”Lyckebo”-lokalerna och 

Rektorsvillan av Järvensskolan City som har flyttat sin verksamhet till 

ordinarie lokaler.  

Hösten 2023 beräknas ombyggnation av före detta Tallåsskolan att 

vara klar. Detta skapar ytterligare möjligheter optimera användning 

av lokaler. Exempelvis är det då önskvärt att flytta nuvarande 

verksamhet som pågår i Järvensskolans hemkunskapshus som tillhör 

gamla Tallåsdelen. Denna lokal är ett före detta bostadshus, vilket 

eventuellt gör det lämpligt att omvandla till elevbostäder.  

Dock har närmare undersökning av lokaler på Lindengymnasiet visat 

att dessa inte lämpar sig som studentbostäder då tillskapande av 

desamma strider mot kommunens detaljplan. Detta på grund av att 

Lindengymnasiets verksamhet nyttjas för allmänt ändamål och inte 

för boende. 

KFAB gjorde även sonderingar om huruvida det skulle vara möjligt att 

inrätta ett boende på annan plats, huset Igelkotten. Detta blev dock 

aldrig aktuellt och enligt uppgift har flera gruppbostäder har lagts ned 

sedan dess.  

En kartläggning av elevernas folkbokföringsadresser visar att 340 

elever av totalt 1401 elever inskrivna i Katrineholms kommunala 

gymnasieskolor är folkbokförda i andra kommuner. Av dessa 340 

elever är hela 322 elever skrivna i antigen Finspångs, Flens eller 

Vingåkers kommun.  

Vidare saknar 24 elever en folkbokföringsort, men en undersökning 

på individnivå visar att samtliga elever inom denna kategori bor i 

antigen Katrineholms eller Vingåkers kommun.  

Av de kvarvarande 18 eleverna inskrivna i Katrineholms 

gymnasieskolor, men med annan folkbokföringsort, har 14 elever en 

adress inom pendlingsavstånd till Katrineholm och med relativt goda 

buss- och tågförbindelser.  

I tabellen nedan återfinns sammanställning av antal elever per 

folkbokföringsort.  
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Folkbokföringskommun Antal elever 

Katrineholm 1 037 

Vingåker 226 

Flen 81 

Folkbokföring saknas 24 

Finspång 15 

Eskilstuna 5 

Norrköping 3 

Gnesta 1 

Gotland 1 

Hallsberg 1 

Kristianstad 1 

Kumla 1 

Kungsör 1 

Linköping 1 

Sollentuna 1 

Torsby 1 

Örebro 1 

Totalt 1 401 

 

Tabell 1. Antal elever i Katrineholms gymnasieskolor per 

folkbokföringsort, oktober 2022 

 

Vid sammanställning av tillgängliga data avseende de 18 elever 

inskrivna i Katrineholms gymnasieskolor och med adress på annan 

ort än Katrineholm, Finspång eller Vingåker framkommer det att 

dessa elever är spridda över ett antal nationella program i 

kommunen.  

Diagrammet nedan visar fördelning av de 18 eleverna per program. 
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Diagram 1. Antal elever per program i Katrineholms gymnasieskolor, ej 

folkbokförda i Flen, Finspång, Vingåker eller Katrineholm, oktober 2022 

 

Av data som presenteras i diagrammet ovan går det att utläsa att den 

aktuella elevgruppen är spridd över elva olika nationella program och 

fem gymnasieskolor. 

Staplarna i diagrammet vittnar om ett förväntat resultat med högst 

antal elever från annan kommun inskrivna på Estetiska programmet, 

spetsutbildning med riksantag. Fördjupning på individnivå visar dock 

på ett mycket överraskande resultat, nämligen att samtliga elever i 

denna grupp har folkbokföringsort inom en radie på sju mil. 

Hemkommuner för dessa elever är Gnesta, Eskilstuna och 

Norrköping.  

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7

Estetiska programmet, spetsutbildning

Ekonomiprogrammet

Fordons- och transportprogrammet

El- och energiprogrammet

Försäljnings- och serviceprogrammet

Handels- och administrationsprogrammet

Hotell- och turismprogrammet

Programmet för fastighet, anläggning och…

Samhällsvetenskapsprogrammet

VVS- och fastighetsprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet

Elever per program
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Rekommendationer 
Kartläggningen visar att nya möjligheter avseende skapande av 

elevbostäder har uppstått sedan första inventeringen gjordes 2019.  

Då läget har förändrats väsentligt inom ett antal andra parametrar 

mellan hösten 2019 och hösten 2022, anser utredaren att en 

inventering av behoven hos eleverna behöver göras innan 

förvaltningen går vidare med eventuella förslag till ombyggnationer.  

Det kan dock konstateras att visst, om än liten, behov föreligger då 

Estetprogrammet på Duveholmsgymnasiet har spetsutbildning inom 

animation med riksantag. Ett erbjudande om studentbostäder skulle 

troligen attrahera fler elever från hela landet. Idag upptas platser på 

detta program av elever från Katrineholm och angränsande 

kommuner med pendlingsavstånd.  

Det anses även lämpligt att inventera eventuella behov hos studenter 

inskrivna i Viadidakts verksamheter samt på Yrkeshögskolan INSU för 

att på bästa sätt samordna insatser för samtliga studerande i 

Katrineholms kommun oavsett huvudman eller verksamhetsform 

dessa är inskrivna inom. 

I det fall det visar sig att det föreligger ett faktiskt behov hos 

nuvarande och potentiella studenter, behöver en fördjupad analys av 

vilka av de tillgängliga lokalerna som bäst lämpar sig att byggas om 

genomföras. Detta arbete görs lämpligen i samarbete mellan KFAB 

samt berörda förvaltningar och verksamheter.   

Det föreslås att följande parametrar beaktas i denna behovsanalys: 

• Antal aktuella elever på kort 

• Prognoser på lång sikt 

• Det geografiska läget i staden 

• Kostnader för ombyggnation 

• Driftskostnader  

Till slut föreslås den eventuella kommande fördjupade analysen 

utökas till att även omfatta inventering av behov hos elever 

folkbokförda i Katrineholm kommun. Detta då bildningsförvaltningen 

med jämna mellanrum kommer i kontakt med elever folkbokförda i 

kommunen som av olika anledningar har behov av eget boende. 

Detta arbete är lämpligt att genomföras av bildningsförvaltning och 

socialförvaltningen tillsammans.  
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Omvärldsbevakning 
I enlighet med uppdraget har utredaren genomfört 

omvärldsbevakning på två olika sätt – dels genom att samla in svar 

och erfarenheter från andra kommuner, dels genom aktiv 

omvärldsbevakning samt digital sökning efter goda exempel runt om i 

landet.  

De kommuner som utredaren varit i kontakt med är: 

• Nyköping, studie- och yrkesvägledare 

• Torsås, utbildningskoordinator  

• Linköping, rektor 

• Borås, studie- och yrkesvägledare 

• Varberg, rektor 

Som resultat av omvärldsbevakningen kan det konstateras att den 

information som finns tillgänglig inom den offentliga sektorn och de 

kommuner som utredaren varit i kontakt med visar på att effekter av 

tillskapande av elevbostäder medför utökad administration, 

underhålls- och driftskostnader av betydande art. Samtidigt finns det 

få indikatorer som visar på att attraktionskraften i de olika 

programmen styrs av tillgången på elevbostäderna, utan är endast 

kopplad till programmens innehåll.  

 

 

 



 

 KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: /Eget_Adressat/ Org.nummer 212000-0340 

Kommunledningsförvaltningen Telefax:   

641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 

 

Tjänsteskrivelse Sida 1 (1) 

Datum 

2023-01-17 
Vår beteckning 

KS/2023:44 - 1.2.5 - 
Tillsätta och entlediga 
förtroendevalda 

Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 

Mottagare: 

 
Vår handläggare 

Rasmus Berglöv 
Handläggare telefon 

0150-570 71 
Handläggare e-post 

Rasmus.Berglov@katrineholm.se 

Val av ledamöter och ersättare i personalutskottet 2023-
2026 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att personalutskottet för perioden 2023-2026 ska bestå av 
följande personer: 

Ledamöter Ersättare 

Ulrica Truedsson (S) Gunnar Ljungquist (S) 

Anneli Hedberg (S) Johanna Karlsson (S) 

Helena Gärtner (M) Fredrik Ahlman (M) 

Inger Fredriksson (C) Björn Wahlund (L) 

Mica Vemic (SD) Britt Gustafsson (SD) 

 

Till ordförande för samma period utses Ulrica Truedsson (S) 

Till vice ordförande för samma period utses X (X) 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har att välja personalutskott för mandatperioden 2023-2026. Utskottet 
består av fem ledamöter och fem ersättare 

Rasmus Berglöv 
Utredare 

Beslutet skickas till: 

De valda 

Kommunledningsförvaltningen – Nämndadministrativa avdelningen, löneenheten 

Akten 
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Tjänsteskrivelse Sida 1 (1) 

Datum 

2023-01-17 
Vår beteckning 

KS/2023:45 - 1.2.5 - 
Tillsätta och entlediga 
förtroendevalda 

Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 

Mottagare: 

 
Vår handläggare 

Rasmus Berglöv 
Handläggare telefon 

0150-570 71 
Handläggare e-post 

Rasmus.Berglov@katrineholm.se 

Val av ledamöter och ersättare i hållbarhetsutskottet 
2023-2026 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att hållbarhetsutskottet, tidigare folkhälsoutskottet, ska för 
perioden 2023-2026 bestå av följande personer: 

Ledamöter Ersättare 

Anneli Hedberg (S) Roger Ljunggren (S) 

Ulrica Truedsson (S) Fredrik Malmström (S) 

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

Mirjana Cvrkalj (M) Joha Frondelius (KD) 

Inger Fredriksson (C) Filip Lindahl (SD) 

Mica Vemic (SD)  

Till ordförande för samma period utses Anneli Hedberg (S) 

Till vice ordförande för samma period utses X (X) 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har att välja hållbarhetsutskott för mandatperioden 2023 - 2026. 
Utskottet består av sex ledamöter och fem ersättare.  

Rasmus Berglöv 
Utredare 

Beslutet skickas till: 

De valda 

Kommunledningsförvaltningen – Nämndadministrativa avdelningen, löneenheten 

Akten 

 



 

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

Kommunledningsförvaltningen Telefax:   

641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 

 

Tjänsteskrivelse Sida 1 (1) 

Datum 

2022-11-23 
Vår beteckning 

KS/2022:437 - 1.2.5 - 
Tillsätta och entlediga 
förtroendevalda 

Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 

Mottagare: 

 
Vår handläggare 

Emma Fälth 
Handläggare telefon 

0150-570 15 
Handläggare e-post 

emma.falth@katrineholm.se 

Val av ledamöter, ordförande och 1:e vice ordförande, i 
Samverkansrådet för Trygghet och Säkerhet 2023-2026 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen utser Robert Zweiniger (M) till ledamot tillika ordförande för 

Samverkansrådet för Trygghet och Säkerhet under mandatperioden 2023-2026. 

2. Vidare utser kommunstyrelsen Anneli Hedberg (S) till ledamot tillika 1:e vice ordförande 
för Samverkansrådet för Trygghet och Säkerhet under mandatperioden 2023-2026. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska utse två (2) ledamöter tillika ordförande och 1:e vice ordförande i 
Samverkansrådet för Trygghet och Säkerhet. 

Emma Fälth 
Utredare 

Beslutet skickas till: 

De valda 

Kommunledningsförvaltningen – Nämndadministrativa avdelningen, löneenheten 

Akten 
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Tjänsteskrivelse Sida 1 (1) 

Datum 

2023-01-17 
Vår beteckning 

KS/2023:46 - 1.2.5 - 
Tillsätta och entlediga 
förtroendevalda 

Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 

Mottagare: 

 
Vår handläggare 

Rasmus Berglöv 
Handläggare telefon 

0150-570 71 
Handläggare e-post 

Rasmus.Berglov@katrineholm.se 

Val av representanter till funktionsrättsrådet 2023-2026 

förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att utse Roger Ljunggren (S) till ordförande i funktionsrättsrådet 
samt Birgitta Carlheim-Gyllensköld (M) och Joha Frondelius (KD) till representanter för 
mandatperioden 2023-2026. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska välja ordförande samt två representanter till funktionsrättsrådet 
Katrineholm för mandatperioden 2023- 2026. 

 

Rasmus Berglöv 
Utredare 

Beslutet skickas till: 

De valda 

Löneenheten 

Akten.  
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Tjänsteskrivelse Sida 1 (1) 

Datum 

2023-01-19 
Vår beteckning 

KS/2023:43 - 1.2.5 - 
Tillsätta och entlediga 
förtroendevalda 

Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 

Mottagare: 

Kommunstyrelsen 
Vår handläggare 

Rasmus Berglöv 
Handläggare telefon 

0150-570 71 
Handläggare e-post 

Rasmus.Berglov@katrineholm.se 

Val av representanter i pensionärsrådet 2023-2026 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen väljer representanter till pensionärsrådet för mandatperioden 2023-

2026 enligt följande: 

Marie-Louise Karlsson (S) 

Marian Loley (KD) 

 
2. Till ordförande för samma period utses Marie-Louise Karlsson (S) 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt pensionärsrådets uppdragsbeskrivning utser kommunstyrelsen två representanter till 
pensionärsrådet. Kommunstyrelsen utser även en av sina representanter till ordförande.  

 

 

Rasmus Berglöv 
Utredare 

Beslutet skickas till: 

De valda  

Akten 
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Tjänsteskrivelse Sida 1 (1) 

Datum 

2023-01-19 
Vår beteckning 

KS/2023:57 - 1.2.5 - 
Tillsätta och entlediga 
förtroendevalda 

Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 

Mottagare: 

Kommunstyrelsen 
Vår handläggare 

Matilda Johansson 
Handläggare telefon 

0150-570 18 
Handläggare e-post 

Matilda.Johansson2@katrineholm.se 

Val av representant till Styrgruppen för avfallsplanen  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen utser Cecilia Björk (S) till politisk representant i styrgruppen för 
avfallsplanprocessen. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska utse en politiskt representant i styrgruppen för 
avfallsplansprocessen. 

 

 

Matilda Johansson 
Utredare 

Beslutet skickas till: 

Den valde  

Akten 
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Tjänsteskrivelse Sida 1 (2) 

Datum 

2023-01-19 
Vår beteckning 

KS/2023:58 - 1.2.5 - 
Tillsätta och entlediga 
förtroendevalda 

Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 

Mottagare: 

Kommunstyrelsen 
Vår handläggare 

Rasmus Berglöv 
Handläggare telefon 

0150-570 71 
Handläggare e-post 

Rasmus.Berglov@katrineholm.se 

Val av Styrgrupp för Kommunens Kvalitet i Korthet 
(KKiK) 2023-2026 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att styrgruppen för Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) för 

perioden 2023-2026 ska bestå av följande förtroendevalda: 

Björn Wahlund (L) 

XX 

XX 

2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningsförvaltningen att utse en tjänsteman att 
ingå i styrgruppen. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade i september 2010 att Katrineholms kommun ska delta i 
”Kommunens Kvalitet i Korthet” som drivs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och 
också rapportera in kvalitetsnyckeltal i kommundatabasen (numera benämnd Kolada, 
www.kolada.se), som drivs av Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA).  

I samband med inbjudan till deltagande i KKiK rekommenderade SKR att deltagande 
kommuner inrättar en lokal styrgrupp där förtroendevalda och ledande tjänstemän ingår. 
Kommunstyrelsen beslutade därför i september 2010 att kommunstyrelsen ska utse tre 
förtroendevalda som ingår i den lokala styrgruppen för Kommunens Kvalitet i Korthet samt 
att kommunledningsförvaltningen i övrigt utser en tjänsteman att ingå i styrgruppen.  

Eftersom en ny mandatperiod inleds 2023 behöver en ny styrgrupp utses av 
kommunstyrelsen för perioden 2023-2026. 

 

Rasmus Berglöv 
Utredare 

Beslutet skickas till: 

De valda 

KKiK 
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  Handläggare telefon 

  
Handläggare e-post 

  

Anmälan av delegationsbeslut 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknats i 
sammanträdesprotokollet den 2023-01-25. 

Avskrivning kundfordran 

Med stöd av kommunstyrelsens beslut om rätt att å kommunstyrelsens vägnar handlägga 
vissa ärenden beslutar ekonomichefen då upprepade krav visat sig resultatlösa att avskriva 
följande: 

Avgift Summa Beslutsdatum och paragraf 

Vård- och omsorgsavgifter 333 493:- 2022-12-31, KS/Del § 170 

Dödsboförvaltning 31 124,33 2022-12-31, KS/Del § 170 

Vård- och omsorgsavgifter 
och dödsboförvaltning 

15 072:- 2022-12-31, KS/Del § 170 

Renoveringsarbete 1 359:- 2022-12-31, KS/Del § 170 

Hyra 6 399:- 2022-12-31, KS/Del § 170 

Skrotning av bil 4 500:- 2022-12-31, KS/Del § 170 

Årsavgift livsmedelstillsyn 6 060:- 2022-12-31, KS/Del § 170 

Egenavgift 19 680:- 2022-12-31, KS/Del § 170 

Barnomsorg 1 746:- 2022-12-31, KS/Del § 170 

Dnr KS/2022:2-2.4.7 

Tilldelningsbeslut 

Tilldelningsbeslut Fönsterputs Dnr TI 2022-1116. (KS Del/2022 § 162) 

Dnr KS/2022:162-2.6.1 

Tilldelningsbeslut Avtal webbaserad molntjänst Betalkontroll - Payified AB. (KS Del/2022 § 
169) 

Dnr KS/2022:479-2.6.3 
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Kommunalborgen 

Kommunal borgen för Katrineholms Fastighets AB (2022-10-24). (KS Del/2022 § 164) 

Kommunal borgen för Katrineholms Fastighets AB (2022-12-01). (KS Del/2022 § 165) 

Dnr KS/2022:4-2.5.5 

Bidrag till Katrineholms finska pensionärsförening Pirteät 

1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag på 25 000 kronor till Katrineholms finska pensionärsförening Pirteät för en 
jubileumsbankett. 

2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande. 
3. Efter genomfört evenemang ska föreningen inkomma med en skriftlig redovisning till 

kommunledningsförvaltningen över hur bidraget har använts. (KS Del/2022 § 166) 

Dnr KS/2022:433-3.10.1 

Bidrag till Katrineholm Cup Futsal 2023 

1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag på 40 000 kronor till Katrineholms SK FK för genomförandet av Katrineholm Cup 
Futsal 2023. 

2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande. 
3. Efter genomfört evenemang ska föreningen inkomma med en skriftlig redovisning till 

kommunledningsförvaltningen över hur bidraget har använts. (KS Del/2022 § 167) 

Dnr KS/2022:439-3.10.1 

Bidrag för utställning på Galleri Bellman 

1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag på 8 000 kronor till Fogelstad Musikteater för resekostnader för en utställning på 
Galleri Bellman. 

2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS Del/2022 § 168) 

Dnr KS/2022:457-3.10.1 

Nominering av ledamot till styrelsen för Kommuninvest ekonomisk förening 

Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att nominera 
kommunfullmäktiges ledamot Carl-Magnus Fransson (M) till styrelsen för Kommuninvest 
ekonomisk förening. (KS Del/2022 § 157) 

Dnr KS/2022:461-1.2.5 

  



    Sida 3 (3) 

Kommunledningsförvaltningen 
Datum 

2023-01-13 

Vår beteckning 

  -   

 

Bidrag till julgransplundring i Sköldinge Folkets hus 

1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag på 6 000 kronor till föreningen Sköldinge Folkets hus för genomförandet av 
julgransplundring i Sköldinge Folkets hus tillsammans med Sköldinge S-förening och 
Sköldinge Valla Lerbo hembygdsförening. 

2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS Del/2023 § 1) 

Dnr KS/2023:21-3.10.1 
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Meddelanden 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 

Protokoll och protokollsutdrag 

Vård- och omsorgsförvaltningen har översänt protokollsutdrag från sammanträde 
2022-12-15, § 96 - Redovisning av bidrag till Festival för mogna. 

Katrineholms Fastighets AB har översänt protokoll från Extra bolagsstämma 2022-12-12. 

Hnr 2022:3285 

Katrineholms Industrihus AB har översänt protokoll från Extra bolagsstämma 2022-12-12. 

Hnr 2022:3286 

Hnr 2023:28 

Region Sörmland har översänt protokollsutdrag från Regionfullmäktige sammanträde 
2022-11-22--23, § 124/22 - Revidering av reglemente för gemensamma patientnämnden. 

Hnr 2022:3187 

Region Sörmland har översänt protokollsutdrag från Regionfullmäktiges sammanträde 
2022-11-22—23, § 128/22 – Aktivitetsplan 2023 inom Kulturplan Sörmland 2023-2026. 

Hnr 2022:3199 

Region Sörmland har översänt protokollsutdrag från Nämnden för samverkan kring 
socialtjänst och vårds sammanträde 2022-12-08, § 26/22 - Verksamhetsplan med budget 
2023-2025 för nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård inklusive 
verksamhetsplanen. 

Hnr 2023:7, 2023:8  

Region Sörmland har översänt protokollsutdrag från Gemensamma patientnämndens 
sammanträde 2022-11-24, § 18/22 – Verksamhetsplan med budget 2023-2025 för 
gemensamma patientnämnden inklusive verksamhetsplanen. 

Hnr 2023:9, 2023:10 
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Energikontoret i Mälardalen har översänt protokoll från styrelsemöte 2022-12-01. 

Hnr 2022:3184 

Sydarkiveras förbundsstyrelse har översänt protokollsutdrag från sammanträde 
2022-12-02, § 27 - Strategisk tillsynsplan 2023-2030. 

Hnr 2022:3188 

Sydarkiveras förbundsstyrelse har översänt protokollsutdrag från sammanträde 
2022-12-02, § 2 9 Strategisk bevarandeplan för perioden 2023-2026. 

Hnr 2022:3189 

Sydarkiveras förbundsfullmäktige har översänt protokollsutdrag från sammanträde 
2022-11-11, § 11 Sammanträdeskalender för styrelse och fullmäktige 2023. 

Hnr 2023:6 

Meddelande har kommit från Region Sörmland att protokoll från Nämnden för samverkan 
kring socialtjänst och vård, 2022-12-08 och protokoll från Gemensamma patientnämnden, 
2022-11-24 har anslagits på Regionen Sörmlands hemsida 

Kommunstyrelsens medel till förfogande 

ABF Sörmland har översänt redovisning över beviljat bidrag till Solrosfestival 2022. 

Hnr 2022:3250 

Föreningen Sörmlandsäpplen har översänt redovisning över beviljat bidrag till Julita 
äppeldag. 

Hnr 2023:1 

Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen i Stockholm har översänt rapport från inspektion den 30 augusti 2022 av 
överförmyndaren i Katrineholm. 

Hnr 2023:13, 2022:14 

Granskningsrapport 

Region Sörmland har översänt Granskningsrapport – Samverkan kring utskrivningsklara 
patienter, 2022-12-14. 

Hnr 2023:11, 2023:12 

Övrigt 

Stua AB har översänt information om att en genomlysning pågår av det regionala 
turismuppdraget. 

Hnr 2022:3284 
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Region Sörmland har översänt beslut om att inleda arbetet med vägplan för möjlig 
ersättning för bro i Ändebol, Katrineholms kommun. 

Hnr 2023:18 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har översänt delegationsbeslut § D 27 – Överklagat beslut 
angående Detaljplan för del av fastigheten Sjöholm 2:2, Luvsjön – etapp 4. 

Hnr 2023:161 
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