
Kallelse

Kommunledningsförvaltningen 2021-06-14

Sammanträdande organ Kommunfullmäktige

Tid 2021-06-14 klockan 18:00

Plats Tallåsaulan, Läroverksgatan 1 Katrineholm

Allmänhetens fråga

Nr
Ärende Beteckning

1 Protokollsjustering

2 Sammanträdets laga tillkomst

3 Meddelande gällande förtroendevald

4 Avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige KS/2018:415

5 Entledigande av ledamot, tillika ordförande och 
kommunalråd i kommunstyrelsen samt val av 
ordförande tillika kommunalråd i 
kommunstyrelsen

KS/2018:476

6 Entledigande och val av gruppledare för 
Socialdemokraterna i kommunfullmäktige

KS/2018:527

7 Entledigande och val av ledamot och tillika 
ordförande i krisledningsnämnden

KS/2018:477

8 Val av ersättare i bygg- och miljönämnden KS/2018:479

9 Entledigande och val av ledamot och tillika förste 
vice ordförande i valnämnden

KS/2018:484

10 (Ny) Entledigande och val av ledamot och tillika 
ordförande i bildningsnämnden

KS/2018:478

11 (Ny) Entledigande och val av ersättare i 
bildningsnämnden

KS/2018:478

12 (Ny) Entledigande av ledamot och tillika 
ordförande samt val av ordförande, ny ledamot 
och ny ersättare i socialnämnden

KS/2018:481

13 (Ny) Entledigande och val av ledamot och tillika 
ordförande i vård- och omsorgsnämnden

KS/2018:486

14 Förslag till ledamot i Region Sörmlands regionala 
utvecklingsnämnd

KS/2021:225

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

KS/2017:544

16 Revidering av Program för privata utförare KS/2019:393

17 Revidering av Informationssäkerhetspolicy för 
Katrineholms kommun

KS/2020:13

18 Revidering av Regler för indrivning av fordringar 
(förslag om namnändring till Regler för 
kravverksamhet)

KS/2021:135



KALLELSE

Datum

Kommunledningsförvaltningen 2021-06-14

19 Borgenstecknande för Hjälmarens vattenförbund KS/2021:147

20 Ombudgetering av investeringsmedel inom vård- 
och omsorgsnämnden

KS/2021:165

21 Svar på motion om bostad först (hänskjutet ärende 
från maj)

KS/2020:99

22 Svar på motion om gratis mensskydd (hänskjutet 
ärende från maj)

KS/2021:8

23 Svar på motion om att dela bil istället för att äga 
egen

KS/2020:287

24 Redovisning av obesvarade motioner - april 2021 
(hänskjutet ärende från maj)

KS/2021:47

25 Svar på interpellation om förebyggande arbete för 
barn (hänskjutet ärende från maj)

KS/2021:95

26 Motion om att delade turer gör en del personal 
sjuka (hänskjutet ärende från maj)

KS/2021:152

27 Motion om premiering av goda studieresultat 
(hänskjutet ärende från maj)

KS/2021:154

28 Motion om utökad timplan för mellanstadiet på 
vissa skolor i områden med socioekonomiska 
utmaningar (hänskjutet ärende från maj)

KS/2021:155

29 Motion om sommarsatsning "Covid-generationen" 
(hänskjutet ärende från maj)

KS/2021:156

30 Interpellation med svar om mäns våld mot 
kvinnor, hedersreleterat våld samt arbete mot 
prostitution (hänskjutet ärende från maj)

KS/2021:171

31 Interpellation med svar om Vattenfalls planerade 
kraftledningar i kommunen (hänskjutet ärende från 
maj)

KS/2021:172

32 Meddelanden (hänskjutet ärende från maj)

33 (Ny) Motion om Insatser för att möta relationsvåld KS/2021:222

Torgerd Jansson
Ordförande
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Datum

2021-06-02
Vår beteckningKommunledningsförvaltningen

Nämndadministration
Mottagare:

Vår handläggare

 
Handläggare telefon

 
Handläggare e-post

 

Meddelande gällande förtroendevald

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige lägger meddelandena till handlingarna 

Avsägelsen av ledamotsplats i kommunstyrelsen och ny ledamot

Göran Dahlström (S) har från och med den 1 juli 2021 avsagt sin plats som ledamot i 
kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige har genom proportionellt val utsett ledamöter och ersättare i 
kommunstyrelsen för mandatperioden 2019 - 2022. Detta innebär att vid avsägelse som 
ledamot träder ny ledamot in i enlighet med lagen om proportionellt val. 

Den ersättande ledamoten blir den ersättare som står överst i den valsedelsgrupp som 
avgående ledamoten tillhör. I detta fall blir det Cecilia Björk (S) då hon är den första 
ersättaren i valsedelsgruppen som benämndes S, M.
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Datum

2021-05-28
Vår beteckning

KS/2018:415 - 111Kommunledningsförvaltningen

Nämndadministration
Mottagare:

Vår handläggare

Karin Österman Sundell
Handläggare telefon

0150-570 16
Handläggare e-post

Karin.OstermanSundell@katrineholm.se

Avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beviljar Göran Dahlström (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige från och med den 1 juli 2021 och hemställer hos Länsstyrelsen i 
Södermanlands län om ny sammanräkning avseende ledamot för Socialdemokraterna

Sammanfattning av ärendet
Göran Dahlström (S) har i skrivelse daterad den 27 maj 2021 begärt avsägelse av sin plats 
som ledamot i kommunfullmäktige från och med den 1 juli 2021.

Karin Österman Sundell
Registrator

Beslutet skickas till:

Länsstyrelsen i Södermanlands län

Akten



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

Kommunledningsförvaltningen Telefax: 

641 80 KATRINEHOLM  www.katrineholm.se

Tjänsteskrivelse Sida 1 (1)

Datum

2021-05-28
Vår beteckning

KS/2018:476 - 111Kommunledningsförvaltningen

Nämndadministration
Mottagare:

Vår handläggare

Karin Österman Sundell
Handläggare telefon

0150-570 16
Handläggare e-post

Karin.OstermanSundell@katrineholm.se

Entledigande av ledamot, tillika ordförande och 
kommunalråd i kommunstyrelsen samt val av ordförande 
tillika kommunalråd i kommunstyrelsen

Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige entledigar Göran Dahlström (S) som ledamot, tillika ordförande 

och kommunalråd i kommunstyrelsen från och med den 1 juli 2021.
2. Kommunfullmäktige utser Johan Söderberg (S) till ordförande tillika kommunalråd i 

kommunstyrelsen från och med den 1 juli 2021 till och med 31 december 2022.

Sammanfattning av ärendet
Göran Dahlström (S) har i skrivelse daterad 27 maj 2021 begärt att bli entledigad från sitt 
uppdrag som ledamot och tillika ordförande i kommunstyrelsen samt kommunalråd från 
och med den 1 juli 2021. Socialdemokraterna nominerar nu Johan Söderberg (S) som ny 
ordförande tillika kommunalråd i kommunstyrelsen.

Då val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen har skett genom proportionellt val 
ska inte ny ledamot utses genom val av fullmäktige, utan enbart val av ordförande och 
kommunalråd.

Karin Österman Sundell
Registrator

Beslutet skickas till:

Göran Dahlström

Johan Söderberg

Kommunstyrelsen

Löneenheten

Troman

Lex

Akten



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

Kommunledningsförvaltningen Telefax: 

641 80 KATRINEHOLM  www.katrineholm.se

Tjänsteskrivelse Sida 1 (1)

Datum

2021-05-28
Vår beteckning

KS/2018:527 - 111Kommunledningsförvaltningen

Nämndadministration
Mottagare:

Vår handläggare

Karin Österman Sundell
Handläggare telefon

0150-570 16
Handläggare e-post

Karin.OstermanSundell@katrineholm.se

Entledigande och val av gruppledare för 
Socialdemokraterna i kommunfullmäktige

Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige entledigar Göran Dahlström (S) från uppdraget som gruppledare i 

kommunfullmäktige från och med den 1 juli 2021.
2. Kommunfullmäktige utser Johan Söderberg (S) som ny gruppledare för 

Socialdemokraterna i kommunfullmäktige från och med den 1 juli 2021 till och med den 
31 december 2022.

Sammanfattning av ärendet
Göran Dahlström (S) har i skrivelse daterad den 27 maj begärt avsägelse som 
partigruppledare för Socialdemokraterna i fullmäktige från och med den 1 juli 2021. 
Socialdemokraterna har inkommit med förslag om att Johan Söderberg (S) ska utses som ny 
gruppledare.

Karin Österman Sundell
Registrator

Beslutet skickas till:

Göran Dahlström 

Johan Söderberg 

Löneenheten

Troman 

Akten
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Datum

2021-05-28
Vår beteckning

KS/2018:477 - 111Kommunledningsförvaltningen

Nämndadministration
Mottagare:

Vår handläggare

Karin Österman Sundell
Handläggare telefon

0150-570 16
Handläggare e-post

Karin.OstermanSundell@katrineholm.se

Entledigande och val av ledamot och tillika ordförande i 
krisledningsnämnden

Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige entledigar Göran Dahlström (S) som ledamot och tillika ordförande 

i krisledningsnämnden från och med den 1 juli 2021.
2. Kommunfullmäktige väljer Johan Söderberg (S) som ledamot och tillika ordförande i 

krisledningsnämnden från och med den 1 juli 2021 till och med den 31 december 2022.

Sammanfattning av ärendet
Göran Dahlström (S) har i skrivelse av daterad 27 maj 2021 begärt att bli entledigad från sitt 
uppdrag som ledamot och tillika ordförande i krisledningsnämnden från och med den 1 juli 
2021. Socialdemokraterna nominera nu Johan Söderberg (S) som ledamot och tillika 
ordförande i krisledningsnämnden.

I Reglementet för krisledningsnämnden står under § 6 att krisledningsnämnden består av 
kommunstyrelsen ordförande, vice och andre viceordförande samt av tre ersättare. 
Ersättare ska vara ledamöter eller ersättare i kommunstyrelsen. Nämnden utses av 
kommunfullmäktige.

Göran Dahlström (S) har också begärt att entledigas från uppdraget som ledamot och tillika 
ordförande i kommunstyrelsen vilket behandlas i separat ärende.

Karin Österman Sundell
Registrator

Beslutet skickas till:

Göran Dahlström

Johan Söderberg

Krisledningsnämnden

Löneenheten

Troman 

Lex

Akten



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

Kommunledningsförvaltningen Telefax: 

641 80 KATRINEHOLM  www.katrineholm.se

Tjänsteskrivelse Sida 1 (1)

Datum

2021-05-21
Vår beteckning

KS/2018:479 - 111Kommunledningsförvaltningen

Nämndadministration
Mottagare:

Vår handläggare

Karin Österman Sundell
Handläggare telefon

0150-570 16
Handläggare e-post

Karin.OstermanSundell@katrineholm.se

Val av ersättare i bygg- och miljönämnden

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige väljer Malin Sandqvist (S) som ersättare i bygg- och miljönämnden till 
och med den 31 december 2022.

Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna har en vakant plats som ersättare i bygg- och miljönämnden och 
nominerar nu Malin Sandqvist (S) som ny ersättare i bygg- och miljönämnden.

Karin Österman Sundell
Registrator

Beslutet skickas till:

Malin Sandqvist

Bygg- och miljönämnden

Löneenheten

Troman

Lex

Akten



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

Kommunledningsförvaltningen Telefax: 

641 80 KATRINEHOLM  www.katrineholm.se

Tjänsteskrivelse Sida 1 (1)

Datum

2021-05-28
Vår beteckning

KS/2018:484 - 111Kommunledningsförvaltningen

Nämndadministration
Mottagare:

Vår handläggare

Karin Österman Sundell
Handläggare telefon

0150-570 16
Handläggare e-post

Karin.OstermanSundell@katrineholm.se

Entledigande och val av ledamot och tillika förste vice 
ordförande i valnämnden

Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige entledigar Michael Hagberg (S) från uppdraget som ledamot och 

tillika förste vice ordförande i valnämnden.
2. Kommunfullmäktige väljer Gunnar Ljungqvist (S) som ledamot och tillika förste vice 

ordförande i valnämnden till och med den 31 december 2022.

Sammanfattning av ärendet
Michael Hagberg (S) har i skrivelse daterad 26 maj 2021 begärt att bli entledigad från sitt 
uppdrag som ledamot och tillika förste vice ordförande i valnämnden. Socialdemokraterna 
nominerar nu Gunnar Ljungqvist (S) som ny ledamot och tillika förste vice ordförande i 
valnämnden.

Karin Österman Sundell
Registrator

Beslutet skickas till:

Michael Hagberg 

Gunnar Ljungqvist 

Valnämnden

Löneenheten

Troman

Lex

Akten
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Datum

2021-06-14
Vår beteckning

KS/2018:478 - 111Kommunledningsförvaltningen

Nämndadministration
Mottagare:

Vår handläggare

Karin Österman Sundell
Handläggare telefon

0150-570 16
Handläggare e-post

Karin.OstermanSundell@katrineholm.se

Entledigande och val av ledamot och tillika ordförande i 
bildningsnämnden

Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige entledigar Johan Söderberg (S) som ledamot och tillika ordförande 

i bildningsnämnden från den 1 juli 2021.
2. Kommunfullmäktige väljer Ulrica Truedsson (S) som ledamot och tillika ordförande i 

bildningsnämnden från och med den 1 juli 2021 till och med 31 december 2022.

Sammanfattning av ärendet
Johan Söderberg (S) har i skrivelse daterad 11 juni 2021 begärt att bli entledigad från sitt 
uppdrag som ledamot och tillika ordförande i bildningsnämnden från och med den 1 juli 
2021. Socialdemokraterna nominerar nu Ulrica Truedsson (S) som ny ledamot och tillika 
ordförande i bildningsnämnden.

Karin Österman Sundell
Registrator

Beslutet skickas till:

Johan Söderberg 

Ulrica Truedsson 

Bildningsnämnden

Löneenheten

Troman

Lex 

Akten
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Datum

2021-06-14
Vår beteckning

KS/2018:478 - 111Kommunledningsförvaltningen

Nämndadministration
Mottagare:

Vår handläggare

Karin Österman Sundell
Handläggare telefon

0150-570 16
Handläggare e-post

Karin.OstermanSundell@katrineholm.se

Entledigande och val av ersättare i bildningsnämnden

Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige entledigar Joakim Truedsson (S) som ersättare i bildningsnämnden 

från den 1 juli 2021.
2. Kommunfullmäktige väljer Carl-Henrik Gustavsson (S) som ersättare i 

bildningsnämnden från och med den 1 juli 2021 till och med 31 december 2022.

Sammanfattning av ärendet
Joakim Truedsson (S) har i skrivelse daterad 11 juni begärt att bli entledigad från sitt 
uppdrag som ersättare i bildningsnämnden. Socialdemokraterna nominerar nu Carl-Henrik 
Gustavsson (S) som ny ersättare i bildningsnämnden.

Karin Österman Sundell
Registrator

Beslutet skickas till:

Joakim Truedsson

Carl-Henrik Gustavsson

Bildningsnämnden

Löneenheten

Troman

Lex

Akten
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Datum

2021-06-14
Vår beteckning

KS/2018:481 - 111Kommunledningsförvaltningen

Nämndadministration
Mottagare:

Vår handläggare

Karin Österman Sundell
Handläggare telefon

0150-570 16
Handläggare e-post

Karin.OstermanSundell@katrineholm.se

Entledigande av ledamot och tillika ordförande samt val 
av ordförande, ny ledamot och ny ersättare i 
socialnämnden

Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige entledigar Marie-Louise Karlsson (S) som ledamot och tillika 

ordförande i socialnämnden från och med den 1 juli 2021.
2. Kommunfullmäktige väljer Johanna Karlsson som ordförande i socialnämnden från och 

med den 1 juli 2021 till och med den 31 december 2022
3. Kommunfullmäktige väljer Mari Ann Lundin (S) som ledamot i socialnämnden från och 

med den 1 juli 2021 till och med den 31 december 2022
4. Kommunfullmäktige väljer Joakim Truedsson (S) som ersättare i socialnämnden från 

och med den 1 juli till och med den 31 december 2022.

Sammanfattning av ärendet
Marie-Louise Karlsson (S) har i skrivelse daterad 14 juni begärt att bli entledigad från sitt 
uppdrag som ledamot och tillika ordförande i socialnämnden från och med den 1 juli 2021. 
Socialdemokraterna nominerar nu ledamoten Johanna Karlsson (S) som ny ordförande, 
ersättare Mari Ann Lundin (S) till ny ledamot och Joakim Truedsson (S) som ny ersättare i 
socialnämnden.

Karin Österman Sundell
Registrator

Beslutet skickas till:

Marie-Louise Karlsson 

Johanna Karlsson

Mari Ann Lundin

Joakim Truedsson

Socialnämnden

Löneenheten

Troman

Lex



Tjänsteskrivelse Sida 2 (2)

Kommunledningsförvaltningen Datum

2021-06-14

Vår beteckning

KS/2018:481 - 111

Akten
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Datum

2021-06-14
Vår beteckning

KS/2018:486 - 111Kommunledningsförvaltningen

Nämndadministration
Mottagare:

Vår handläggare

Karin Österman Sundell
Handläggare telefon

0150-570 16
Handläggare e-post

Karin.OstermanSundell@katrineholm.se

Entledigande och val av ledamot och tillika ordförande i 
vård- och omsorgsnämnden

Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige entledigar Ulrica Truedsson (S) som ledamot och tillika ordförande 

i vård- och omsorgsnämnden från den 1 juli 2021.
2. Kommunfullmäktige väljer Marie-Louise Karlsson (S) som ledamot och tillika ordförande 

i vård- och omsorgsnämnden från och med den 1 juli till och med den 31 december 
2022.

Sammanfattning av ärendet
Ulrica Truedsson (S) har i skrivelse begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot 
och tillika ordförande i vård- och omsorgsnämnden. Socialdemokraterna nominerar nu 
Marie-Louise Karlsson (S) som ny ledamot och tillika ordförande i vård- och 
omsorgsnämnden.

Karin Österman Sundell
Registrator

Beslutet skickas till:

Ulrica Truedsson 

Marie-Louise Karlsson 

Vård- och omsorgsnämnden

Löneenheten

Troman

Lex

Akten
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Datum

2021-06-11
Vår beteckning

KS/2021:225 - 112Kommunledningsförvaltningen

Nämndadministration
Mottagare:

Vår handläggare

Karin Österman Sundell
Handläggare telefon

0150-570 16
Handläggare e-post

Karin.OstermanSundell@katrineholm.se

Förslag till ledamot i Region Sörmlands regionala 
utvecklingsnämnd

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att föreslå Region Sörmland att Johan Söderberg (S) ska väljas 
till ny ledamot i Region Sörmlands regionala utvecklingsnämnd.

Sammanfattning av ärendet
Göran Dahlström (S) har till Region Sörmland avsagt sig platsen som ledamot i den 
regionala utvecklingsnämnden. Katrineholms kommun ska därför lämna förslag på ny 
ledamot till Region Sörmland som väljer ledamot.

Karin Österman Sundell
Registrator

Beslutet skickas till:

Region Sörmland

Johan Söderberg 

Göran Dahlström 

Troman

Akten



PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2021-05-26 1 (2)

§ 84 KS/2017:544  212

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

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

Reservation

Mot beslutet och till förmån för sitt avslagsyrkande reserverar sig Tony Rosendahl (V).

Tony Rosendahls (V) skriftliga reservation redovisas som bilaga A.

Sammanfattning av ärendet

Bygg- och miljönämnden beslutade den 5 maj 2021 § 65 att godkänna upprättat 
granskningsutlåtande 2, daterat 21 april 2021, att godkänna detaljplan för Luvsjön, etapp 
4, del av Sjöholm 2:2, Katrineholms kommun, samt att överlämna förslaget till 
kommunfullmäktige för antagande.

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

Planförslaget kompletterades med en lokaliseringsutredning och ställdes ut på 
granskning 2 under tidsperioden 18 februari - 11 mars 2021. Under granskningstiden 
inom 17 yttranden, varav 9 utan erinran.  Samtliga yttranden, förvaltningens 
kommentarer, ändringar som gjorts i planen efter granskning och de synpunkter som 
inte tillgodoses finns sammanfattade i granskningsutlåtande 2, daterat 21 april 2021.

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

Ärendets handlingar

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-19

 Bygg- och miljönämndens beslut 2021-05-05 § 65

 Planbeskrivning, antagandehandling 2

 Plankarta, antagandehandling 2



Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2021-05-26 2 (2)

Ordförandens sign Justerandes sign

 Granskningsutlåtande 2

 Illustrationsplan, granskning 2

 Lokaliseringsutredning, granskning 2 

Förslag och yrkande

Tony Rosendahl (V) yrkar avslag på förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

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

Beslutet skickas till:

Akten



Bilaga A kommunstyrelsen 2021-05-26 § 84

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

Jag yrkade avslag på den föreslagna detaljplanen då den i alltför hög grad avviker från den 
gällande översiktsplanen och tar i anspråk både åker och skogsmark som är värd att bevara. 
Jag ser inte heller att detaljplanen bidrar till den förtätning av Katrineholm som vi strävar 
efter med de energi och miljövinster det skulle ge. Inte heller har några väsentliga ändringar 
gjorts i förslaget efter att detaljplanen hade upphävts av Mark och Miljödomstolen. Det 
betyder att förslaget och detaljplanen kan återigen komma att överklagas och upphävas.

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

Tony Rosendahl (V) Katrineholm 26/5 - 2021



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

Kommunledningsförvaltningen Telefax: 

641 80 KATRINEHOLM  www.katrineholm.se

Tjänsteskrivelse Sida 1 (2)

Datum

2021-05-19
Vår beteckning

KS/2017:544 - 212Kommunledningsförvaltningen

Nämndadministration
Mottagare:

Kommunstyrelsen
Vår handläggare

Emma Fälth
Handläggare telefon

0150 - 570 15
Handläggare e-post

emma.falth@katrineholm.se

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

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

Sammanfattning av ärendet
Bygg- och miljönämnden beslutade den 5 maj 2021 § 65 att godkänna upprättat 
granskningsutlåtande 2, daterat 21 april 2021, att godkänna detaljplan för Luvsjön, etapp 4, 
del av Sjöholm 2:2, Katrineholms kommun, samt att överlämna förslaget till 
kommunfullmäktige för antagande.

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

Planförslaget kompletterades med en lokaliseringsutredning och ställdes ut på granskning 
2 under tidsperioden 18 februari - 11 mars 2021. Under granskningstiden inom 17 
yttranden, varav 9 utan erinran.  Samtliga yttranden, förvaltningens kommentarer, 
ändringar som gjorts i planen efter granskning och de synpunkter som inte tillgodoses finns 
sammanfattade i granskningsutlåtande 2, daterat 21 april 2021.

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

Ärendets handlingar
 Bygg- och miljönämndens beslut 2021-05-05 § 65

 Planbeskrivning, antagandehandling 2

 Plankarta, antagandehandling 2

 Granskningsutlåtande 2

 Illustrationsplan, granskning 2

 Lokaliseringsutredning, granskning 2 
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Kommunledningsförvaltningen Datum
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Vår beteckning

KS/2017:544 - 212

Emma Fälth
Utredare

Beslutet skickas till:

Samhällsbyggnadsförvaltningen

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

Underlag till detaljplan 
- Naturvärdesinventering Luvsjöområdet – norr om Blåvingevägen Adoxa Naturvård, 2017-

06-01.  
- Naturvärdesinventering Luvsjöområdet, Adoxa Naturvård, 2016-06-02. 
- Skyfallsmodell och dagvattenutredning Luvsjön, Ramböll Sverige AB, 2018-05-24 
- Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2, Societas Archaeologica Upsaliensis, 2018 
- Arkeologisk förundersökning, Societas Archaeologica Upsaliensis, 2018 
- Lokaliseringsutredning, Katrineholms kommun, daterad 2021-01-20 

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

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

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

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

Översiktsplan 
Utveckling enligt planförslaget i den norra delen av planområdet går emot intentionerna för 
utveckling enligt "Översiktsplan 2030 - del staden". Detta eftersom cirka 50 bostäder och förskola 
planeras på mark som enligt översiktsplanen är utpekat som "grönyta där enstaka bebyggelse 
kan förekomma". Bebyggelse av flerfamiljshus i den södra delen av planområdet föreslås dock i 
enlighet med översiktsplanen. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att ett avsteg från 
intentionerna i översiktsplanen är nödvändigt i detta sammanhang. 

I ett tidigare skede av arbetet med detaljplanen undersöktes möjligheterna att bebygga mark som 
pekats ut för bostadsbyggande i översiktsplanen. Delar av planområdet ändrades emellertid till 
att bli på mark som Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer som mer lämpligt för bostäder. En 
av anledningarna att bebyggelse föreslås enligt planförslaget och inte helt i enlighet med 
översiktsplanen är för att bevara blandlövskogen i riktning in mot Värmbol. I översiktsplanen är 
denna blandlövskog utpekat som ett utvecklingsområde för bostäder. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att området är av vikt som en förbindelse in och ut ur 
Värmbol. Bedömningen har gjorts efter mer detaljerade undersökningar än vad som var möjligt i 
samband med framtagandet av översiktsplanen. Denna förbindelse fungerar som ett 
spridningssamband för djur och växter. För människor är dock blandlövskogen även en enkelt 
tillgänglig skog och passage av grönska in och ut ur Värmbol. Naturvärdesinventeringar som 
tagits fram visar att både det tidigare och det nu valda planområdet till stor del utgörs av skog 
som innehåller påtagliga naturvärden. Den del av planområdet som utgått har gjort det på grund 
av den stora andelen ädellövträd i området och att fler hotade arter har påträffats inom det 
jämfört med det valda området. Byggrätter i östliga, sydliga och västliga sluttningar är dessutom 
möjligt att medge i större utsträckning inom det aktuella planområdet jämfört med det 
föregående. 

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

Riksintresse 
Planområdet berör inga riksintressen. 

Detaljplan 
Området är inte tidigare detaljplanelagt. 
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Strandskydd 
Planområdet omfattas av strandskyddsbestämmelserna och strandskydd råder inom 100 meter 
från Lillsjön och Luvsjön. Vid exploatering i sådana områden ska naturvärden samt allmänhetens 
friluftsliv beaktas enligt 7 kap. 13 § Miljöbalken (MB). Lillsjön, som är en del av sjön Viren, ligger 
sydväst om planområdet och kvarteren inom detaljplanen har avgränsats för att ligga utanför 
strandskyddszonen på 100 meter från Lillsjön. 

Luvsjön ligger sydost om planområdet. Fem villatomter samt en gång- och cykelväg berör 
strandskyddszonen och strandskyddsbestämmelserna kommer att upphävas inom detta område. 
Strandskyddet upphävs i enlighet med 7 kap. 18 c § punkt 5 MB. Marken behöver tas i anspråk för 
att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. Hänsyn är 
taget till djur- och växtlivet runt sjön och ett respektavstånd hålls fritt på ca 70 meter till sjön. 
Marken består i dag av ängsmark och genomförd naturvärdesinventering visar att det är låga 
naturvärden på det exploateringsområde som berörs av strandskyddsbestämmelser. 
Utformningen av bostadsområdet bygger vidare på den utbyggnad som skett runt Luvsjön 
tidigare, vilket skapar en naturlig anslutning på Luvsjön etapp 3 vid Blåvingevägen. För att skapa 
en gräns mellan villatomterna och Luvsjön kommer en gång- och cykelväg att byggas ut för att 
förbättra för det rörliga friluftslivet. Med denna exploatering kommer ett sammanhängande 
gång- och cykelnät runt Luvsjön vara utbyggt. 

 

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

Behovsbedömning av planens miljöpåverkan 
En behovsbedömning är gjord enligt checklista. Planens genomförande anses inte innebära någon 
betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med mark, vatten eller andra resurser. 
Således kommer ingen miljökonsekvensbeskrivning enl. 6 kap. 11 § MB att skapas. Denna 
bedömning grundas på att stora negativa konsekvenser av planförslaget på miljön ej kunnat 
påträffats. Behovsbedömningen har varit sänd för samråd med Länsstyrelsen som delar 
kommunens uppfattning. 

Förutom de i behovsbedömningen redan identifierade aspekterna vill Länsstyrelsen i sitt yttrande, 
daterat 1 juni 2017, framföra följande inför det fortsatta planarbetet: 
 



Antagandehandling 2 
 

 5 (19)  
 

Hälsa eller säkerhet – Buller 
Beräkning av omgivningsbuller bör redovisas i planhandlingarna. 

Strandskydd 
Särskilt skäl för upphävande av strandskydd ska redovisas. 

Miljökvalitetsnormer – Vatten 
Dagvatten och avlopp ska hanteras med försiktighet. 

Klimatanpassning 
Hänsyn bör tas till framtida klimatförändringar. 

Naturmiljö 
Det bör göras en naturvärdesinventering i den skog som ingår i planområdet. 

Fornlämningar 
Länsstyrelsen avser att fatta beslut om en arkeologisk utredning enligt 2 kap 11 § kulturmiljölagen för att 
klargöra förekomst av forn- och kulturlämningar inom planområdet. 

Värdefull jordbruksmark 
En avvägning bör göras mellan värdet att behålla jordbruksmarken och exploatering. 

 

Förenlighet med översiktsplanen och Miljöbalken 
Planförslaget strider till vissa delar mot Översiktsplan 2030 Katrineholms kommun – del staden. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det är lämpligt att pröva bebyggelse inom 
planområdet, i strid mot gällande översiktsplan. Detta för att bevara de naturvärden som 
påträffats inom delar av planområdet som utgått. Föreliggande detaljplan innebär att skogs- och 
jordbruksmark används till nya bostäder. Med hänsyn till planområdets geografiska lokalisering 
är det möjligt att erbjuda boende tillgång till attraktiva grönområden i direkt anslutning till 
bostäderna. Planen innebär en omfattande bostadsutveckling och är ett led i Katrineholm 
kommuns arbete om att möjliggöra för cirka 4000 nya bostäder till år 2030. 

Detaljplanen bedöms vara förenlig med Miljöbalkens grundläggande bestämmelser för 
hushållning med mark- och vattenområden. Miljökvalitetsnormer bedöms inte överskridas inom 
planområdet. 
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Förutsättningar och förändringar 

Kulturmiljö 
Arkeologi 
I den södra delen av planområdet finns en bro som klassas som övrig kulturhistorisk lämning, RAÄ 
Östra Vingåker 124. Bron ligger under nuvarande cykelväg som går från Sjöholms gamla skola 
och bedöms inte påverkas av detaljplaneförslaget. Omgivande områden norr och nordöst om 
planområdet omfattar en rad kända fornlämningar i synnerhet boplatser från stenålder, och det 
finns risk för att oupptäckta lämningar ligger inom planområdet. Länsstyrelsen har fattat beslut 
om en arkeologisk utredning enligt 2 kap 11 § Kulturmiljölagen för att klargöra förekomst av 
forn- och kulturlämningar inom planområdet. Arbetet med den arkeologiska förundersökningen 
har pågått parallellt med detaljplaneprocessen och inte påträffat några betydande 
fornlämningar. 

Befintlig bebyggelse 
Planområdet är obebyggt. Direkt väster om planområdet ligger Sjöholms gamla skola som är 
uppstyckad i två bostadsfastigheter och en näringsfastighet. Söder om planområdet pågår en 
utbyggnad med villor utmed Blåvingevägen inom det planlagda området Luvsjön – etapp 3. På 
en höjd söder om Luvsjön kan ytterligare villaområden ses från planområdet. 

Ny bebyggelse 
Planområdet består av två områden som är åtskilda från varandra av den redan planlagda 
villabebyggelsen vid Blåvingevägen och Väg 557. Området ska ge förutsättningar för olika typer av 
bostäder från villor till radhus eller lägenheter. Tanken med detta är att skapa ett blandat 
bostadsområde där människor med olika ekonomiska förutsättningar och i olika stadier i livet 
kan bo. 

Genom naturmark och prickmark skapas en byggnadsfri zon på tio meter mot vägområdet för 
Väg 557. Därefter är det fem meter till vägbanan. Nya byggnader placeras därmed totalt ca 15 
meter från Väg 557, som säkerhetszon. 

Området i norr består av ca 30 villatomter på ca 850 – 1800 m2. Tomtstorlekarna varierar lite 
utifrån topografi och områdesdisposition. I den norra delen av planområdet är minsta tillåtna 
fastighetsyta reglerad till 1800 m2 för en begränsad del av planområdet. Syftet med regleringen 
är att det ska finnas tillräckligt mycket mark för att kunna infiltrera fastighetens dagvatten lokalt. 
Framtagen geotekniskutredning konstaterar att just den marken har något sämre 
genomsläpplighet än övrig mark. Det skapas för denna del av planområdet inte något 
verksamhetsområde för dagvatten då det går att infiltrera lokalt genom bestämmelsen om 
minsta fastighetsstorlek. Sammanlagd byggrätt på varje fastighet är 250 m2. 

Verksamhetsområdet för dagvatten ska utökas för delar av planområdet. Avsnittet ”Teknisk 
försörjning” anger ytterligare detaljer kring verksamhetsområdet. 

Mitt i det norra området finns ett kvarter där möjlighet ges att bygga radhus, parhus eller 
lägenheter i två plan. För att skapa en flexibel byggrätt regleras exploateringsgraden till 50% per 
fastighet. 

Illustrationsplanen (nästa sida) visar ett exempel på utformning med 14 bostäder i kedjehus och 
12 bostäder i flerfamiljshus. 

Vid infarten till det norra området föreslås en tomt för en ny förskola med fyra eller fem 
avdelningar. 
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Inom det södra delområdet placeras två kvarter runt en central park som används för 
dagvattenhantering. I området tillåts lägenheter eller radhus. Byggnader är tänkt att vara i två 
våningar och gemensamma parkeringar ordnas inne på tomtmarken. Detaljplanen reglerar även 
här exploateringsgraden till 50% per fastighet. Illustrationsplanen visar på en utformning med 42 
bostadslägenheter. 

Totalt inom planområdet ges möjlighet till cirka 90 nya bostäder i form av villor, rad/kedjehus och 
lägenheter samt en förskola. 

 

 

Figur 4. Illustration över planförslaget, Carlstedt Arkitekter AB 

Placering 
Planområdet kommer att byggas ut under relativt lång tid. Vissa tomter kommer att säljas 
styckevis till privatpersoner för uppförande av villor. Andra tomter och fastigheter kommer 
troligtvis att säljas till byggbolag för uppförande av villor, radhus eller lägenheter. Utifrån denna 
förutsättning är detaljplanen relativt flexibelt utformad och inga särskilda bestämmelser finns 
gällande placering. Kommunen ser dock positivt på placering av byggnader som gynnar 
uppförande av solceller och hänsyn bör även tas till terrängen för att undvika stora uppfyllnader. 
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Höjd 
För villaområdet regleras byggnadshöjden till 6 meter och nockhöjd till 8,5 meter. Bestämmelsen 
gällande byggnadshöjd säkerställer att fasader upplevs som trivsamma och inte dominerar 
omgivningen allt för mycket. Bestämmelsen gällande nockhöjd säkerställer att byggnader inte 
blir allt för höga så att skuggpåverkan på grannfastigheter inte blir störande. Tillsammans ger 
reglering av byggnadshöjd och nockhöjd en viss flexibilitet gällande våningsantal och takvinklar 
men även en förutsägbarhet gällande hur stort hus grannen får uppföra på sin fastighet. 

För det södra området och för lägenhetskvarteret i norra området reglerar detaljplanen endast 
nockhöjden till 8,5 meter vilket ger möjlighet till lägenhetshus i två våningar. För skoltomten 
regleras nockhöjden till 10 meter, vilket innebär att en skol- eller förskolebyggnad i två våningar 
kan uppföras. 

Utformning 
Stora markuppfyllnader ska minimeras och höga stödmurar bör undvikas. På de mest kuperade 
tomterna ser kommunen gärna att villor med suterrängvåning uppförs. 
 

Mark och vegetation 
Planområdet består av jordbruksmark i den södra delen och det norra området består mestadels 
av skogsmark av varierande ålder. I området finns flera höjder med berghällar. Tvärs genom 
området finns en upplyst gång- och cykelväg som sträcker sig från Sjöholms gamla skola ner mot 
Blåvingevägen och Värmbol. Området närmast Luvsjön består av ängsmark. 

Enligt Miljöbalkens 3 kap 4§ är jord- och skogsbruk av nationell betydelse. Brukningsvärd 
jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att 
tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän 
synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Skogsmark som har 
betydelse för skogsnäringen ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan 
försvåra ett rationellt skogsbruk. 

Den jordbruksmark som tas i anspråk har i ”Översiktsplan 2030 - del staden” pekats ut som 
utvecklingsområde för bostäder. En ändamålsenlig utbyggnad av Katrineholm med nya bostäder 
får anses vara ett väsentligt samhällsintresse som i detta fall väger tyngre än fortsatt jordbruk. 
Framtagen lokaliseringsutredning utreder alternativa lokaliseringar för planerad bebyggelse, 
bland annat med hänsyn till bevarande av brukningsvärd jordbruksmark. Avvägningar mellan 
bevarande av jordbruksmark och andra viktiga aspekter att beakta vid planering görs 
övergripande i lokaliseringsutredningen. 
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Figur 5. Jordbruksmarken i södra området sett från Blåvingevägen. 

 

      
Figur 6. Befintlig cykelväg genom skogen.                  Figur 7. Berget i öster som planläggs som natur. 

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

Lågt naturvärde återfinns i inventeringsområdets vallåker (nr 4) som helt saknar naturvårdsarter 
och värdeelement. 

 

Figur 8. Norra delområdet, (Naturvärdesinventering Luvsjöområdet – norr om Blåvingevägen, Adoxa 
Naturvård, 2017-06-01) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9. Södra delområdet, (Naturvärdesinventering Luvsjöområdet, Adoxa Naturvård, 2016-06-02)  
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Planförslaget 
Vid dispositionen av området har hänsyn tagits till de stora natur- och rekreationsvärdena som 
framkommer utifrån inventeringen. Bostäderna i norra området har placerats med ett 
respektavstånd till den befintliga våtmarken med sitt höga naturvärde. För att förstärka 
naturvärdena kan våtmarken användas för omhändertagande av dagvatten. 

De tydliga berghällarna har lämnats som naturmark och grönsläpp finns genom kvarteren för att 
skapa ett naturnära boende där de boende enkelt tar sig ut i naturen. Norr om kedjehusen 
placeras områdets gemensamma naturlek där det finns ett stort flyttblock och en liten bergknalle 
med höga naturvärden. 

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

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

Gator och trafik 
Planområdet har justerats så att vägområdet för väg 557 inte ingår i detaljplanen. Planområdet 
trafikeras via väg 557. Vägen har i dag en skyltad hastighet på 70km/h. En översyn av högsta 
tillåtna hastigheter på väg 557 bör göras i samband med att planområdet bebyggs. 

Från planerad bebyggelse är det en byggnadsfri zon på tio meter till väg 557:s vägområde. 
Därefter är det fem meter till vägbanan. Därmed tillåts nya byggnader placeras som närmast ca 
15 meter från vägen. Detta avstånd bedöms utgöra en tillräcklig säkerhetszon. Mot väg 557 läggs 
en fyra meter bred naturmark och utfartsförbud för att förhindra att utfarter anordnas mot 
Trafikverkets väg från tomtmarken. 

Mot Krämbolsvägen läggs in en två meter bred naturmark samt utfartsförbud för att förhindra 
utfarter ditåt från tomtmarken. 

Det norra området har en centralt placerad angöringsgata med en gatuområdesbredd på 14 
meter för att inrymma en gång- och cykelbana, kantstensparkering och trädplanering. 

Inom området är lokalgatornas vägområden 8 meter breda så att möjlighet finns för 
dagvattendike intill den 5,5 meter breda körbanan. I norr och i öster avslutas planområdet med 
mark för lokalgator för att planmässigt inte förhindra en fortsatt utbyggnad i området med fler 
etapper. 

Även det södra området har en angöringsväg ut mot väg 557. Angöringsvägens placering är bland 
annat vald för att bibehålla siktlinje från landsvägen ner mot landskapet runt Lillsjön. 

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

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

Kollektivtrafik 
Närmaste busshållplats är vid Rådjursstigen ca 500 meter söder om planområdet längs Väg 557. 
Busshållplatsen trafikeras av stadsbusslinje nr 1 med en avgång varje halvtimma. Restid in till 
Katrineholms resecentrum är 20 minuter. 

Ungefär lika långt norr om planområdet finns en busshållplats vid riksväg 52 som trafikeras av 
regionbussar mot Vingåker, Katrineholm och Eskilstuna. 

I detaljplanen har ett område avsatts för eventuell framtida bussvändslinga i anslutning till det 
norra områdets infartsväg ca 50 meter söder om Sjöholms gamla skola. Busshållplatser kan även 
byggas i anslutning till Blåvingevägen i detaljplanens södra del. 

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

Radon 
En markradonundersökning för Luvsjöområdet genomfördes 1983 av statens geotekniska institut 
(SGI). Inom planområdet har prover tagits inom i stort sett hela skogsområdet som föreslås att 
bebyggas i detaljplanen. I undersökningen har såväl långtidsregistrerande instrument som 
direktvisande instrument använts. Gammastrålning har även mätts från kalt berg. Enligt 
undersökningen klassas området som lågriskmark vilket innebär att nybyggnation kan uppföras 
med traditionellt byggnadssätt. 

Den södra åkermarken inom planområdet omfattades inte av markradonundersökningen. En 
markradonundersökning bör genomföras inför byggnation, annars ska radonsäkert byggande 
tillämpas. 

Teknisk försörjning 
Vatten och avlopp 
Planområdet ligger i anslutning till verksamhetsområdet för kommunalt vatten, spillvatten och 
dagvatten. Katrineholms kommun har för avsikt att utöka verksamhetsområdet och är ansvarig 
för att skriva fram ärende för politiskt beslut angående detta. Närmaste anslutningspunkt finns i 
vändslingan på Blåvingevägen direkt söder om planområdet. Kapacitet finns i dagsläget i 
ledningssystemet och pumpstationer för att ansluta de nya bostäderna. Spillvattennätet inom 
planområdet är tänkt att vara ett självfallssystem. 
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Plankartan reglerar lägsta golvnivå för delar av planområdet för att säkerställa att det planerade 
självfallssystemet ska fungera. Fastigheter som inte går att ansluta med självfall till det 
kommunala vatten- och spillvattenledningsnätet får själva bekosta nödvändig pump. Både pump 
och ledningar fram till förbindelsepunkt ska då byggas och underhållas av fastighetsägaren. 

Verksamhetsområdet för dagvatten utökas för delar av planområdet som inte har geotekniska 
förutsättningar att infiltrera dagvatten lokalt. De områden som är markerade på kartan nedan 
kommer ingå i verksamhetsområdet för dagvatten. 

 

 

Figur 10. Verksamhetsområden för dagvatten inom planområdet. 

Verksamhetsområde för dagvatten skapas för vissa delar av planområdet därför att framtagen 
geoteknisk undersökning visar att marken inte är tillräckligt genomsläpplig för att kunna infiltrera 
dagvatten lokalt där. Dagvatten ska omhändertas lokalt inom de fastigheter där det är möjligt 
med hänsyn till markens geotekniska egenskaper. 

Dagvatten 
Påverkan på den naturliga vattenbalansen efter exploatering jämfört med före ska, enligt 
kommunens dagvattenpolicy, minimeras. Detta innebär att flöden ut från detaljplaneområdet 
inte ska öka, eller minska, efter exploatering jämfört med befintliga förhållanden. 

Ramböll har upprättat en skyfallsmodell och dagvattenutredning för detaljplaneområdet. 
Utredningen visar hur områdets dagvattenhantering ska utformas och en fördröjningsvolym för 
respektive avrinningsområde har beräknats  

För att inte öka flödena ut från detaljplaneområdet efter exploatering beräknas en fördröjning på 
580 m3 behövas i det norra avrinningsområdet och 130 m3 i det södra avrinningsområdet. 

Ett förslag till utformning av områdets dagvattenhantering redovisas i Figur 11. De lösningar som 
föreslås har anpassats till bebyggelseutformningen enligt plankartan. 
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En kombination av makadamdiken och torrdammar föreslås för fördröjning och rening av 
dagvatten inom detaljplaneområdet. Dessa typer av lösningar ger dagvattnet möjlighet att 
infiltrera till underliggande jordlager, främst i områden täckta av morän och sand som erbjuder 
naturliga förutsättningar för detta. 

Infiltration bidrar till att upprätthålla grundvattennivåerna och efterliknar den naturliga 
vattenbalansen. Huvudprincipen bygger på ett makadamdikessystem som fångar upp, renar och 
avleder dagvatten från lokalgator, infarter och delar kvartersmarken. 

Makadamdiken, även kallade infiltrationsstråk, med en bredd på ca 1 m (bottenbredd minst 0,5 
m) och ett djup på 0,5 - 1 m, föreslås på båda sidor om lokalgatorna. På så vis fångas det 
smutsigaste vattnet från uppfarter och lokalgator upp. Dagvattnet fördröjs och renas när det rör 
sig genom dikessystemet (SVOA). I de områden där underliggande jordart tillåter infiltration finns 
även möjlighet för vattnet att infiltrera ner till grundvattnet. 

En torrdamm föreslås i områdets sydöstra del. Dagvatten leds från majoriteten av lokalgatorna 
och tomterna öster om gång-och cykelvägen via svackdikessystemet och kan sedan ansluta till 
torrdammen som är ca 1000 m2 stor. Ytavrinningen ansluter sedan till befintligt dikessystem och 
avrinner till Luvsjön. De orörda naturområden som kvarstår efter exploatering används med 
fördel som översilningsytor där det är möjligt utifrån topografi. Den vegetation som finns där 
bidrar med både fördröjning och rening då eventuellt dagvatten rör sig över området. 
Klibbalsskogen i det norra delområdets sydvästra del är ett exempel på denna typ av mark. 

I det norra området finns i planförslaget två vändplatser. I anslutning till dessa, samt den 
bussgata som i detaljplaneförslaget är utritad norr om förskolan, föreslås ytterligare 
makadamstråk/mindre makadammagasin dit gatuvattnet leds initialt innan det släpps på övrigt 
dikessystem. 

Även i det södra avrinningsområdet föreslås makadamdiken. Dessa leder dagvattnet till en 
torrdamm, area ca 1500 m2, mitt i avrinningsområdet där dagvattnet fördröjs och renas innan 
det släpps till recipienten Lillsjön. 
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Figur 11. Avvattningsplan med föreslagen dagvattenhantering. Ett makadamdikessystem leder 
dagvatten till den lågpunkt som ligger närmast nedströms. 

Skyfall 
För att förstå hur planområdet kan drabbas vid ett skyfall och få underlag till planering av 
skyfallshanteringsåtgärder har en skyfallsmodell för ytavrinningen i området byggts upp med 
modelleringsverktyget MIKE 21. Modellen har belastats med ett 100-årsregn med klimatfaktor 
1,25. 

Resultatet från modellen visar att vissa tomter inom det nordliga området riskerar att 
översvämmas vid ett skyfall (100-årsregn med klimatfaktor 1,25). Luvsjöns vattennivå beräknas 
stiga med ca 50 cm, vilket innebär att vattenytans utbredning ökar. 

För att se vilka kvarter som påverkas av simulerat skyfall har föreslagna fastighetsgränser lagts 
ovanpå maximalt översvämningsdjup, Figur 12. 

Det går att förebygga översvämning i det nordligaste området genom att höjdsätta fastigheten så 
att avrinning sker mot intilliggande väg och över på parkområdet söder om den översvämmade 
fastigheten. I den mittersta inringningen har djup upp till 0,5 m modellerats. För att undvika 
översvämning i detta område krävs att vattnet tillåts avrinna vidare förbi gc-vägen. Detta kan 



Antagandehandling 2 
 

 16 (19)  
 

åstadkommas genom att fastigheten höjdsätts så att den tillåts avrinna mot vägen eller så krävs 
trummor som kan leda vattnet under gång- och cykelvägen. 

Det sydligaste av de inringade områdena visar en lågpunkt där det idag ligger en trumma med 
diameter 300 mm. Här visar resultatet maximala djup på 0,7 - 0,8 m. För att detta område inte 
ska översvämmas vid skyfall krävs ytliga avrinningsstråk, förslagsvis ett dike, söderut längs 
Värmbolsvägen mot klibbalskogen. 

 

Figur 12. Modellerat maximalt översvämningsdjup i detaljplaneområdets norra del. Tre potentiellt 
problematiska områden är inringade med gult. Fastighetsgränser i rött. 
 

Höjdsättning av fastigheter och byggnader blir extra viktigt i de utsatta områdena. Förprojektering 
av lokalgator har gjorts under planprocessen för att få bra höjdförhållanden mellan gatumark 
och tomtmark. Plankartan har försetts med minsta tillåtna markhöjd för de 
översvämningsutsatta tomterna. 
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El o värme 
Bebyggelsen kan anslutas till befintligt elnät. Fjärrvärme är utbyggd till området och kapacitet finns 
för att ansluta de nya bostäderna till fjärrvärmenätet. 

Vattenskyddsområde 
Den södra delen av planområdet berörs av skyddsområde för Lillsjöns vattentäkt. Hänsyn har 
tagits till detta vid framtagandet av dagvattenlösning. 

 

Figur 13. Lillsjöns vattenskyddsområde. 

 

Avfall 
Sophantering sker inom respektive fastighet. 

Störningar 
Buller 
På väg 557 har en trafikmätning gjorts senast 2007. Den mätningen visar på 330 fordon Ådt varav 
ca 10% tung trafik. Boverket har publicerat ut en skrift för att räkna ut bullerstörningar från 
vägtrafik ”Hur mycket bullrar vägtrafiken?”. Den uppmätta trafikmängden innebär att bullret från 
vägtrafiken underskrider 55 dBA ekvivalentnivå vid planerade bostäder. Riksväg 52 ligger ca 400 
meter norr om planområdet och trafiken där ger inte upphov till buller som påverkar bostäderna 
inom planområdet. 

I planförslaget har bussvändslingan flyttats längre från bostäderna vid Sjöholms gamla skola och 
naturmark sparas mellan bostäderna och bussvändslingan. Avståndet från bussvändslinga till de 
nya villatomterna har utökats. Med bussvändslingans nya placering bedöms inga 
bullerstörningar uppstå vid bostäderna. 
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Konsekvenser av planens genomförande 

Sociala konsekvenser 
Boende i Sjöholms gamla skola kan komma att påverkas negativt med ökad trafik och 
bussvändslinga ca 50 meter söder om bostäderna. En exploatering av skogen påverkar närmiljön 
negativt med nya hus och sämre möjlighet till rekreation. 

Även för de boende på Blåvingevägen kan en exploatering av skogen upplevas negativt. För 
barnfamiljer kan fler barnfamiljer i området uppfattas som positivt. Närhet till en ny förskola kan 
upplevas som positivt samtidigt som själva exploateringen av skogen kan upplevas som negativ. 

Detaljplanen har områden för olika typer av bostäder och upplåtelseformer. Syftet med detta är 
att få en större social blandning i Luvsjön med olika ekonomiska förutsättningar, ålder och 
bakgrund. 

Ekologiska konsekvenser 
Planförslaget innebär att en stor del av skogen huggs ner och åkermark tas i anspråk för ny 
bebyggelse. Planförslaget har tagit hänsyn till genomförd naturvärdesbedömning och områdena 
med högst naturvärden planläggs som naturmark. 

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

Planerad utveckling kostar även för kommunen då den bekostar gator med tillhörande 
dagvattendiken inom planområdet och de dammar som behövs för att fördröja dagvattnet från 
planområdet. Byggande av övrig infrastruktur inom området kommer även kosta för de som ska 
bygga ut och underhålla dem. 

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

Administrativa frågor 

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

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

Samråd………………………4:e kvartalet 2017 
Granskning………………...2:a kvartalet 2018  
Antagande ………………...4:e kvartalet 2019  
Granskning 2………………1:a kvartalet 2021 
Antagande 2……………….2:a kvartalet 2021 
Laga kraft …………………..3:e kvartalet 2021 

Ansvarsfördelning 
Kommunen är huvudman för allmän plats. Trafikverket är väghållare för Väg 557. Exploatören 
svarar för genomförandet av planen. 

Fastighetsrättsliga frågor 
Katrineholms kommun ansvarar för och bekostar erforderliga fastighetsbildningar. Detta innebär 
att kommunen ansvarar för att initiera och bekostar lantmäteriförrättningar. 

Avtal 
Ett genomförandeavtal kommer att upprättas mellan Katrineholm Vatten- och Avfall AB och 
Katrineholms kommun gällande fördelning av kostnader för vatten- och avlopp. 

Katrineholms kommun har för avsikt att upprätta exploaterings- eller markanvisningsavtal med 
privata byggherrar för etappvis utbyggnad för delar av området. 

Ekonomiska frågor 
Detaljplanen bekostas av kommunen då den är av allmänt intresse och det är angeläget att 
kommunens mark planläggs för bostadsmark för att nå kommunens höga ambitioner kring 
nybyggnad av bostäder. 

Planavgift kommer att tas ut i samband med bygglov. 

VA-ledningar inom planområdet som behöver flyttas i och med exploateringen bekostas av 
exploatören.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Katrineholm den 21 april 2021 

 

Jonatan Faijersson                
Planarkitekt                 
 
Sara Eresund 
Plansamordnare 
 
Erik Bjelmrot 
Avdelningschef 
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Granskningsutlåtande
Granskningsutlåtande 2

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

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

GataGATA

BussgataGATA1

GångvägGÅNG

ParkPARK

NaturområdeNATUR

Kvartersmark,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

BostäderB

Bostäder, friliggande husB1

Bostäder, flerbostadhus, rad- eller parhusB2

SkolaS

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
MED KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP
Mark och vegetation

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

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stängsel ska anordnas,  4 kap. 9 §

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

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

Strandskydd
a1 Strandskyddet är upphävt,  4 kap. 17 §
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Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Katrineholms kommun Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se
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Granskningsutlåtande
Detaljplan för del av fastigheten Sjöholm 2:2, Luvsjön - etapp 4

Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2021-04-21

___________________________________________________________________________________________________

Granskningens upplägg

Planförslaget har varit utskickat på granskning till berörda fastighetsägare och myndigheter

under tidsperioden 18 februari till 11 mars 2021. Handlingarna fanns då även tillgängliga på

Kontaktcenter och på kommunens hemsida.

Plangranskningen annonserades i Katrineholms Kuriren den 18 februari 2021.

Inkomna yttranden

Inkomna yttranden har sammanställts och kommenteras av Samhällsbyggnadsförvaltningen här

nedan. Skrivelserna finns tillgängliga i sin helhet på Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Yttranden utan synpunkter

1 Skanova AB 2021-02-18

2 Vattenfall Eldisribution AB 2021-02-18

3 Kommunstyrelsen, Katrineholms kommun 2021-02-18

4 Lantmäteriet 2021-03-02

5 Funktionsrättsrådet 2021-03-02

6 Länsstyrelsen, Södermanlands län 2021-03-02

7 Sörmlands museum 2021-03-08

8 Polismyndigheten 2021-03-04

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

10. PostNord 2021-02-26

Framför att postlådor ska samlas vid infarten till området i vid byggande av nya villor, radhus och

verksamhetsområden. I flerfamiljshus ska man ta emot sin post i en fastighetsbox på entréplan.

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar

Placering av postlådor och -boxar regleras inte i samband med framtagande av denna detaljplan.

Vänligen framför synpunkten i samband med byggloven för att nå rätt målgrupp.

11. Privatpersoner som bor nära planområdet 2021-03-09

Menar att planförslaget som varit ute på granskning 2 hänvisar till samma argument för att

frångå föreslagen utveckling i översiktsplanen som tidigare planförslag och att synpunkter därför

i huvudsak är desamma. Påpekar även att kommunen frångår översiktsplanen genom att planera

dubbelt så många bostäder som översiktsplanen föreslår.

Följande stycken med innehåll är kopierade direkt från yttrandet:

Kommunens huvudskäl att frångå ÖP30

Förslag till detaljplan för Luvsjön - etapp 4 anger kommunen följande huvudskäl för att frångå

översiktsplanen.

1. För att skydda sammanhängande stråk av tätortsnära natur

Vår kommentar: Kommunen skapar begreppsförvirring genom att använda två definitioner av

grönt stråk men presenterar inte i sak något argument för varför man genom att ta bort ett grönt

stråk kan skydda spridningssamband för djur och växter. Det kan tilläggas att i grönplanen har

inget av områdena markerats som gröna stråk. Det område som nu avses bebyggas anses dock

utgöra ett svagt grönt samband till skillnad mot området B10. I ÖP 30 anges det område som nu

avses bebyggas som grönt stråk men inte området B10.

2. För att skydda hotade arter

Kommunen påstår att det har hittats fler hotade arter i B10-området jämfört med det nuvarande

planområdet. Det stämmer att det hittades en rödlistad art mer i det initiala planområdet -

nämligen Backsmörblomman som i rödlistan klassas som livskraftig. Men att göra detta till skäl

för att byta område att exploatera, får anses som ett mycket svagt skäl. I NVI 2017 påtalas det

som en brist att inte inventeringar gjorts även under höstperioden, varför vissa kärlväxter och

markväxande storsvampar inte kunnat inventeras.

3. Blandlövskogen har större värde än blandbarrskogen.

Vår kommentar: Det är ett påstående som inte har stöd i Naturvårdsinventeringarna, NVI 2016

och 2017, där båda områden har samma klassificering (förutom att det finns ett område med

högre klassning i det område som nu avses exploateras). Det finns också ett felaktigt påstående

om område B10: “För människor är dock blandlövskogen även en enkelt tillgänglig skog och

passage av grönska in och ut ur Värmbol” (s.3 i Granskningshandling 2). Vår kommentar: Det

krävs betydande åtgärder för att över huvud taget göra denna framkomlig. I

Naturvärdesinventeringen, NVI 2016 (sid 5), står det: “De nyligen genomförda skogliga insatserna

som resulterat i kraftig slybildning och få kvarvarande äldre träd har inverkat negativt på

områdets naturvärden” (delområde 1, 4 och 5). Den skog som nu avses att exploateras kan

däremot sägas vara enkelt tillgänglig genom sin lukighet och etablerade stigsystem.
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4. Byggrätter i östliga, sydliga och västliga lägen är dessutom möjliga att ange i större

utsträckning inom det aktuella planområdet jämfört med det Föregående.

Vår kommentar: Det är på denna punkt extra överraskande att kommunen överger sin egen

översiktsplan så snart efter att den antagits. Alla nödvändiga kartunderlag har funnits tillgängliga

under hela den tid arbete med översiktsplanen pågått och det har varit fullt möjligt att bedöma

tomtlägenas väderstreck redan när planen antogs. Det går också att sätta frågetecken kring

påståendet i sig, då det inte alls saknas bygglägen i de önskade vädersträcken i det ursprungliga

planområdet. Särskilt vad gäller söderlägen finns stor potential i det initiala området utifrån vad

som kan utläsas av tillgängligt kartmaterial.

Synpunkter på Lokaliseringsutredning Luvsjön etapp 4

I lokaliseringsutredningen anges delvis en annan anledning till varför ÖP 30 frångås med

hänvisning till den nya Grönplan kommunen låtit ta fram och som antogs 2018-12-17. I

Lokaliseringsutredningen står att läsa att skälet för att frångå ÖP 30 är för att skydda

sammanhängande stråk av tätortsnära natur. Samhällsbyggnadsförvaltningen anger också att

område B10 är markerat som grönt samband i Grönplanen (sid 7 i Lokaliseringsutredningen).

Det finns en karta från Grönplanen i lokaliseringsutredningen på sidan 7. Den visar gröna stråk

och gröna samband. De gröna stråken har till stora delar ritats om i förhållande till kartan över

gröna stråk som fanns med i ÖP 30, och ett grönt stråk har nu försvunnit från det tilltänkta

planområdet, oklart varför. Både de gröna stråken och de gröna sambanden anges utgöra en

mix av ekologiska och rekreativa värden vilket gör kartan mycket svårläst. Exempelvis anses det

skogsområde kommunen vill bebygga utgöra ett svagt grönt samband vilket är förbryllande då

det ju utgörs av obebyggd skogs- och åkermark. Stora delar av de områden som som på kartan

anges utgöra starkare gröna samband består av förtätad stadsbebyggelse. Det kan givetvis

förklaras av att områdena anses skilja sig ur rekreativ synpunkt men då måste samtidigt

konstateras att kartmaterialet inte går att uttyda på något meningsfullt sätt. Tvärtemot vad

Samhällsbyggnadsförvaltningen påstår är område B10 inte markerat som vare sig grönt stråk

eller grönt samband i Grönplanen, se sid 7 i Lokaliseringsutredningen.

Miljöhänsyn

Vi finner det motsägelsefullt att det sammanhängande stråk av tätortsnära natur, som

kommunen säger sig vill värna om (genom att inte bebygga planområde B10) ändå fortsätter att

exploateras genom byggprojektet på fastigheten Värmbol 1:61 (B9 i ÖP30). I dagsläget utgörs

detta område av en blandskog med hög tillgänglighet. Området anges både som grönt stråk och

grönt samband på ovan nämnda karta. Sammanfattningsvis gör detta att den påstådda

miljöhänsyn kommunen hänvisar till för att frångå ÖP 30 ter sig mycket godtycklig.

Förtätning

Under rubriken Förutsättningar och ställningstaganden står följande att läsa: ”I översiktsplanen

har olika strategier formulerats för staden. De syftar i huvudsak på att förtäta Katrineholm, bidra

till en mer blandad bebyggelse, erbjuda en attraktiv stadsmiljö samt erbjuda boende för alla. ”

Lokaliseringsutredningen reser dock frågetecken om hur kommunen arbetar med att förtäta

Katrineholm. På sid sid 9 klargör Samhällsbyggnadsförvaltningen att området ska rymma 100 nya

bostäder + förskola och att det måste vara sammanhängande ytor på över 15 hektar för att de

alls kan komma ifråga som alternativ. Varför alla de nya bostäderna måste lokaliseras på sådant

sätt framgår inte och ett sådant resonemang bortser från möjligheten till förtätning på flera

mindre arealer. Konsekvensen blir att ett så stort område måste förläggas längre utanför staden,

och i detta fall även i strid med översiktsplanen. Varför detta snäva villkorande? Om inte en

förtätning kan ske genom att bebygga flera mindre delar obebyggd mark så riskerar både
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stadens bebyggelse och dess grönområde/gröna stråk/gröna samband att fragmentiseras

ytterligare.

Utifrån de uppställda villkoren är det inte överraskande att endast Område B verkar vara möjligt

att exploatera. Detta trots att det inom flera av de undersökta områdena finns lämplig tomtmark

som sammantaget väl motsvarar kommunens behov. Därigenom finns också en möjlighet att

undvika att bebygga åkermark eller bryta mot strandskyddet. Det skulle även möjliggöra att

större sammanhängande skogsområden skulle kunna avsättas för rekreation och friluftsliv. Men

det har Samhällsbyggnadsförvaltningen alltså valt att bortse från i detta fall.

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar

Samhällsbyggnadsförvaltningen har redan kommenterat synpunkterna om att översiktsplanen

frångås i granskningsutlåtandet, daterat 2021-01-20.

Utöver detta ger samhällsbyggnadsförvaltningen följande svar på nya framförda synpunkter:

Kommunens strategiska planer för, och information om området hade blivit tydligare inför

framtagande av grönplanen än när översiktsplanen togs fram. Grönplanen är en tematisering av

översiktsplanen och skiljer sig därför oundvikligen delvis från föreslagen utveckling i

översiktsplanen. Planering bygger alltid på avvägningar mellan olika intressen. Den exploatering

som sker utanför planområdet sker utifrån avvägningar som varit nödvändiga att göra på aktuell

plats.

Kommunen bedömer, utifrån tillgängligt underlagsmaterial och egna bedömningar av området,

att det är högre naturvärden och potential för blandlövskogen söder om planområdet än vad det

är för skogen inom planområdet. Sumpskogen, som har påtagliga naturvärden, kommer få ett

starkare skydd genom detaljplanen då den planläggs som naturmark. Sumpskogen och övrig

mark som bevaras inom planområdet kommer fylla en viktig roll för biologisk mångfald och

rekreation.

Bostadsbyggande är ett viktigt allmänt intresse och kommunen har en uttalat mål om att öka

antalet invånare till 40 000 innan år 2030. För att nå detta mål krävs omfattande nybyggnation av

bostäder och skolor och det är anledningen till att lokaliseringsutredningen utgår från stora

sammanhängande ytor. Luvsjö-området är populärt och ligger inom cykelavstånd till

Katrineholms centrum. Det går inte att få till efterfrågade antal bostäder, framförallt

utrymmeskrävande villatomter, enbart genom att förtäta i direkt anslutning till befintlig

bebyggelse. Det pågår flera småskaliga förtätningsprojekt i kommunen, men förtätning behöver

ske på en stor skala för att nå mål och tillgodose efterfrågan och behov av nya bostäder i Luvsjö-

området.

12. Privatpersoner som bor nära planområdet 2021-03-09

Privatpersonerna vill överklaga delar av förslaget.

Följande stycken med innehåll är kopierade direkt från yttrandet:

Vi vänder oss mot planerna att bygga de ca 8 hus markerat med (Nr 1 i bifogad karta) då det

förstör en värdefull åkermarkskantzon i söderläge. I kantzonen återfinns bl.a. blåsippa, hassel,

rikligt med enbuskar, ek och utställda halvgrova aspar med framtida naturvärden av

hålträdskaraktär. De är värdefulla för bl.a. arter som spillkråka, gröngöling, större och mindre

hackspett, skogsduva och andra hålbyggande arter. Närheten till Luvjsön gör att även knipa kan
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tänkas häcka i aspen när andra hålbyggande arter berett vägen. Även mården nyttjar hålträd. Det

torde också vara mycket onödigt att bebygga åkern (i nedförsbacke) i direkta gränslandet till

strandskyddet som fastslagits för Luvsjön (se figur 2 i dokument planbeskrivning, sid 4). I stället

bör försiktighetsprincipen tillämpas gällande strandskyddet för att undvika onödiga föroreningar

i sjön som avverkning och byggnationen kommer innebära. Vi föreslår istället att en kantzon med

skog sparas längs åkern vilket torde minska föroreningar som leds ner mot sjön genom att vatten

kan filtreras och tas upp genom trädens rötter. Det skulle också ge en vackrare landskapsbild

mellan befintligt och tänkt bostadsområde.

Vidare anser vi att detaljplanen bortser från naturvärdet av det berg som ligger mellan åker och

gångväg i södra delen av område 2. Det har framtida nyckelbiotopskaraktär och är extra

värdefullt då det ligger i söderläge. Det har också stora rekreationsvärden för oss som redan bor

på Blåvingevägen och är en naturlig lekplats. Att förstöra kantzonen av åkern genom att slå upp

hus påverkar också berget med beskuggning, vilket är negativt för naturmiljön där. Berget och

kantzonen mot åkern är också en huggormsbiotop där de kan ses varje vår. Av förslaget framgår

inte om man avser spränga bort hela berget eller visa någon form av hänsyn. Hela berget

och kanten av åkern i anslutning till berget bör ingå i område 1 som naturvärde med skyddsvärd

karaktär (se figur 8 i dokument planbeskrivning, sid 10)

Vidare är vi bekymrade över figur 11 som påvisar planerna att anlägga en torrdamm i direkt

anslutning till berget. Det anser vi vara direkt olämpligt med hänsyn till ovan sagda. Det torde

också påverka alskogens vattensystem, område 1 (se figur 8 i dokument planbeskrivning, sid 10)

negativt och störa markens naturliga kapillära system i direkt anslutning till alskogen som

kommunen själva identifierat som ett skyddsvärt område. Planerad torrdamm ligger också i

direkt anslutning till vattenförande dike som går direkt ut i Luvsjön vilket vi anser vara

problematisk med tanke på föroreningar. Hur planerna om torrdammens placering påverkar

grundvattennivån för husen på Blåvingevägen (med jordarten lera) anser vi också vara oklart.

Vi hoppas ni tagit till er våra synpunkter och ändrar förslaget med hänsyn till våra synpunkter. Vi

vill gärna ha ett möte på plats för att diskutera de punkter vi tagit upp och överklagat.
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Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar

Att en fastighet belägen inom en tätort angränsar till naturmark som inte är detaljplanelagd

medför alltid en risk att den i framtiden kan få nya grannar. Det vore omöjligt att få till nya

bostäder i attraktiva lägen om inte förtätning kunde ske i anslutning till befintlig bebyggelse.

Tomterna närmast sjön kommer sannolikt bli de mest eftertraktade i hela planområdet och bidra

till att koppla ny bebyggelse mot befintlig vid Blåvingevägen. Lokaliseringen för planerad

bebyggelse har valts utifrån övergripande lämplighetsbedömningar och med hänsyn till

framtagna naturvärdesinventeringar. Bebyggande av brynzoner innebär alltid ett bortfall av dess

naturvärden. Dessa värden har vägts mot det allmänna intresset av ett ökat bostadsbyggande i

attraktiva lägen. I sammanhanget bedömer kommunen att bevarad naturmark inom

planområdet kommer inrymma en del naturvärden även efter genomförande av detaljplanen.

Kommunens ambition för byggande inom planområdet är att bevara de naturliga

höjdförhållandena i så hög grad det är möjligt. Kullar och kraftigt lutande delar av området

innehåller ofta naturvärdeselement och dessa platser är generellt ofta uppskattade för lek och

rekreation. Denna mark planläggs som naturmark och blir skyddade som det genom

detaljplanen.

Dagvatten från planområdet behöver fördröjas och infiltreras. Dammen för att ta hand om

dagvatten är placerad enligt rekommendationer i framtagen dagvattenutredning.

13. Trafikverket 2021-03-09

Framför att det stängsel som plankartan reglerar om för planerad skolfastighet måste placeras

minst 7 meter från Trafikverkets väg då placeringen inte framgår tydligt i planhandlingarna.

Trafikverket förutsätter att kommunen säkerställer att gällande riktvärden för trafikbuller

uppfylls inom skolområdet.

Upplyser att Trafikverket och kommunen har ingått i ett avtal gällande detaljplanens två

anslutningar till väg 557 sedan den föregående granskningen. Hänvisar till föregående

granskningsyttrande, daterat 2018-08-23, avseende ytterligare åtgärder som berör väg 557.

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar

Närheten för stängsel till väg 557 regleras inte genom detaljplanen och frågan får hanteras i

samband med bebyggande av skolfastigheten. Gällande riktvärden för buller ska följas i

samband med bebyggandet av området.

Samhällsbyggnadsförvaltningen hänvisar till sina svar i föregående granskningsutlåtande, daterat

2021-01-20, med avseende på ytterligare åtgärder som berör väg 557.

14. Västra Sörmlands Räddningstjänst 2021-03-10

Anser att följande punkter måste beaktas i förslaget:

· Ras- och skredrisken i området.

· Områdena för översvämningsrisk i lokaliseringsutredningen och planbeskrivningen

överensstämmer ej med varandra. På illustrationsplanen i planbeskrivningen är

bebyggelse planerad just i det område där översvämningsrisk finns enligt

lokaliseringsutredningen.

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar

Områdena som visar översvämningsrisk skiljer sig delvis mellan planbeskrivningen och

lokaliseringsutredningen på grund av olika detaljeringsgrad för underlagsmaterialet.
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Översvämningsrisk enligt bilderna i planbeskrivningen har beräknats med hjälp av en detaljerad

skyfallsanalys, som en del av arbetet med att ta fram dagvattenutredningen. Områdena med

översvämningsrisker i Lokaliseringsutredningen är hämtade från Länsstyrelsens

lågpunktsinventering. Inventeringen ger en bra överblick av var det finns risk för översvämningar

och är väl lämpad för den geografiska skalan som lokaliseringsutredningen avser.

Dagvattenutredningen ger en detaljerad bild av vilka översvämningsrisker som finns i

planområdet.

Lägsta höjd för färdigt golv regleras i plankartan genom planbestämmelserna "b" för de delar av

bebyggelsen där det behövs med hänsyn till översvämningsrisker, dagvattenhantering och

självfall för avlopp. Höjderna är hämtade från den förprojektering som tagits fram inom ramen

för projektet. Följer bebyggelsen planbestämmelserna bedömer Samhällsbyggnadsförvaltningen

att ny bebyggelse lider liten risk att drabbas av översvämningar.

15. Service- och tekniknämnden, Katrineholms kommun 2021-03-10

Sammanfattar tidigare deltagande i ärendet och framför därefter sina synpunkter.

Följande stycken med innehåll är kopierade direkt från yttrandet:

Föreslagen dagvattenlösning med dikessystem och dammar i de delar av planområdet där

kommunen kommer att stå ansvarig, är en lösning som behöver finansieras och kvalitetssäkras.

För service- och tekniknämnden innebär det ett utökat drift- och underhållsansvar vilket kräver

mer av omvärldsbevakning och kompetenshöjande insatser. Detta kräver i sin tur motsvarande

ekonomiska resurser.

Vid planering av lekplats och lekområde förespråkar service- och tekniknämnden en samordning

med den planerade förskolebyggnationen inom området för att nyttja kommunens resurser på

bästa sätt. Det bör också säkerställas att ev byggnation av lekplats harmonierar med

intentionerna i den strategi för lekplatser och utomhusgym som är under framtagande.

Tillkommande skötsel och underhåll av lekplats och grönytor medför ökade kostnader för

service- och tekniknämnden, vilket behöver beaktas i kommande budgetprocesser.

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar

Planförslaget har tagits fram enligt principen att dagvatten ska omhändertas lokalt inom varje

fastighet och att öppna dagvattenlösningar ska väljas där det är möjligt. Detta i enlighet med

gällande handlingsplan för dagvatten. För vissa fastigheter inom planområdet är det sådana

markförhållanden att det inte går att omhänderta dagvatten lokalt. För dessa fastigheter

kommer Sörmland vatten att bilda verksamhetsområde. Öppna dagvattenlösningar som tjänar

gator och annan allmän mark ska bekostas av kommunen, enligt gällande riktlinjer och

överenskommelse med Sörmland vatten och avfall AB. Oklarheter kring budget och ansvar för

öppna dagvattenlösningar behöver diskuteras på en högre nivå än i det enskilda

detaljplaneärendet för att få effekt.

Planförslaget medför inte att en lekplats måste iordningställas fristående i området och frågan

kan med fördel hanteras efter eller parallellt med planarbetet.

16. Sörmland vatten och avfall AB 2021-03-11

Framför följande synpunkter med avseende på vatten och avlopp (VA) samt renhållning:

VA

S.12, Teknisk försörjning:
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Ändra meningen i första stycket:

Kapacitet finns i ledningssystemet och pumpstationer för att ansluta de nya bostäderna till

"Kapacitet finns i dagsläget i ledningssystemet och pumpstationer för att ansluta de nya

bostäderna."

S.19, Avtal:

Ändra första stycket till "Ett genomförandeavtal kommer att upprättas mellan Katrineholm

Vatten- och Avfall AB och Katrineholms kommun gällande fördelning av kostnader för vatten- och

avlopp". En utökning av verksamhetsområdet hanteras inte i genomförandeavtalet.

Plankarta:

Fastighet b8 lägsta nivå för färdigt golv saknas i plankarta.

Renhållning

Remiss 101628 (Luvsjön etapp 4) - Sörmland Vatten anser att kommunen bör planera för en AVS

(återvinningsstation inom Luvsjöområdet. Detta då AVSen vid gamla Lyktan försvunnit och

närmsta AVSen för boende inom området blir vid ICA Speceritjänst. Om vi ska klara av att öka

utsorteringen av förpackningar och göra det lätt för kommuninvånarna att göra rätt så borde

planering av en nyetablerad AVS finns med inom Luvsjömorådet.

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar

Planhandlingarna uppdateras utifrån framförda synpunkter om teknisk försörjning, avtal och

plankarta.

Kommunen kommer inte lägga till ett specifikt område för en återvinningsstation inom

planområdet. Detta då synpunkten inkommit för sent i arbetet med detaljplanen och inte är

förankrad i projektgruppen.

17. Sjöholm-Krämbols samfällighetsförening 2021-03-09

Anser att den del av planområdet som ligger väster om väg 577 ska undantas från antagande.

Följande stycken med innehåll är kopierade direkt från yttrandet:

Motivering

Planförslaget beskriver 2 delområden och yttrandet berör i huvudsak det södra området som

gränsar mot Lillsjön.

I kommunens översiktsplan "del staden" som antogs den 17 november 2014 finns angivet ett

utbyggnadsområde B10 för bostäder. I detta område öster om väg 557 ingår åkermark som i

norr gränsar mot Blåvingevägen. Denna åkermark har inte brukats de senaste åren. I

Blåvingevägen torde finnas tillgång till vatten- och avloppsledningar och annan infrastruktur för

anslutning av tillkommande bostäder som nu föreslås byggs på västra sidan om väg 557.

Dessutom kan en lokalgata anslutas till Blåvingevägen som ger en säkrare anslutning än en ny

utfart på väg 557.

I planförlaget finns ingen genomarbetad analys och motivering varför inte detta område som

gränsar mot Blåvingevägen i första hand exploateras. Detta område är ju redan utpekat i

översiktsplanen.
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Invändningar mot exploatering av södra delen etapp 4.

1. Bebyggelsen kommer under april-september med ökat antal människor som rör sig vid

Lillsjön att störa fågellivet. I sjön häckar kanadagäss, grågäss, gräsand, knipa, fiskmås och

skäggdopping. I vassarna häckar sävsparv, sävsångare, rörsångare och vissa år

kärrsångare. Fram till 2015 häckade brun kärrhök i det norra vassområdet som gränsar

mot planområdet. 2018 iakttogs ett par tranor med 2 ungar c:a 10 dagar gamla vid

Lillsjöns norra strand där de troligen häckat.

2. I norra delen av planområdet som i väster gränsar mot den enskilda väg som förvaltas av

Sjöholm-Krämbols samfällighetsförening finns ett skyddsvärt område för den ovanliga

skogsklockan, som är en rödlistad art, hotkategori (NT). Den växer i bakslänten av diket

och in på marken som i planbeskrivningen kallas "hassellund". Detta område måste

skyddas.

3. Som tidigare beskrivits är en ny utfart på väg 557 olämplig.

4. Åkermarken som enligt planförslaget skall exploateras ligger sedan 3 år obrukad men

kan lätt tas i bruk igen. Övrig brukad jordbruksmark i Krämbol ligger nära och brukas av

samma arrendator. Denna del av planområdet har en vacker vy mot Lillsjöområdet.

Denna vy kommer att trasas sönder om bostäder med upp till 8 meters nockhöjd byggs.

Sammanfattning

Kommunen har i detaljplanen inte gjort en godtagbar analys som motiverar att ingen bebyggelse

placeras på södra sidan om Blåvingevägen. I tidigare översiktsplan var detta område utpekat för

bostäder. Naturvärdesutredningen som redovisats ger bara en översiktlig bedömning av

naturvärdena runt Lillsjön. Ingen noggrann analys redovisar det intrång på fågellivet som

exploatering av åkermarken väster om väg 557 medför.

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar

Samhällsbyggnadsförvaltningen har redan bemött synpunkten om att åkermark tas i anspråk för

planerade bostäder. Se yttrande till Mark- och miljödomstolen, daterat 2020-02-20.

Utöver vad som framgår i yttrandet till Mark- och miljödomstolen hänvisar förvaltningen till

lokaliseringsutredningen, daterad 2021-01-20 med avseende på vald lokalisering för planerad

bebyggelse. Den södra delen av planområdet är i enlighet med föreslagen utveckling i gällande

översiktsplan. Se svar till yttrande nummer 9 med avseende på synpunkten om att

översiktsplanen frångås.

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det är lämpligt att ordna nya utfarter till väg 557 i

enlighet med planförslaget. Motivering finns i svar till Trafikverket i detta dokument samt i det

föregående granskningsutlåtandet, daterad 2019-09-05.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har redan bemött synpunkten om att hassellunden behöver

skyddas. Se yttrande till Mark- och miljödomstolen, daterat 2020-02-20.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har redan bemött synpunkten om att planerad bebyggelse

kommer störa fågellivet. Se yttrande till Mark- och miljödomstolen, daterat 2020-02-20.
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Ej tillgodosedda synpunkter från samråd och granskning

Synpunkter gällande att detaljplanen frångår Översiktsplanen.

Synpunkt om att planerad bebyggelse i den södra delen av planområdet skymmer utsikten mot

Lillsjön, för boende vid Blåvingevägen.

Synpunkt om att den södra delen av planområdet inte borde byggas.

Synpunkt om att planerad bebyggelse närmast Luvsjön inte ska byggas.

Önskemål om att orda en återvinningsstation inom planområdet.

Ändringar i förslaget

Inga ändringar utöver de som listas nedan.

Planbeskrivning

· Texten har anpassats utifrån förslag på förtydligande från Sörmland vatten och avfall AB.

Plankarta

· Bestämmelser om lägsta tillåtna höjd för färdigt golv som saknades läggs till.

I övrigt görs redaktionella ändringar och förtydliganden.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Katrineholm 2021-04-21

Jonatan Faijersson Sara Eresund Erik Bjelmrot

Planarkitekt Plansamordnare Avdelningschef



Illustrationsplan, Carlstedt Arkitekter AB  
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Inledning 
För att påvisa att den planerade exploateringen vid Luvsjön – etapp 4 är 
lämplig att lokaliseras på utpekad plats, inom Katrineholm, har kommunen 
upprättat denna lokaliseringsutredning.  

Syfte 
Syftet med lokaliseringsutredningen är att bedöma behovet och lämpligheten av att exploatera 
området kring Luvsjön för bostadsändamål. Utredningen syftar också till att sätta den 
föreslagna detaljplanen för Luvsjön – etapp 4 i relation till alternativa områden för ny 
bostadsbebyggelse i västra delarna av Katrineholm. 

Mindre delar av området som omfattas av förslag till detaljplan för Luvsjön – etapp 4 bedöms 
vara brukningsvärd jordbruksmark. Jordbruksmark är en viktig resurs för att säkra den framtida 
matproduktionen och för att bibehålla en biologisk mångfald. För att exploatera brukningsvärd 
jordbruksmark krävs det därför särskilda skäl, enligt 3 kap 4 § Miljöbalken. Lagen innebär att 
kommunen måste kunna påvisa att den planerade markanvändningen är av särskilt allmänt 
intresse, och motivera varför den föreslagna lokaliseringen av planområdet är den mest 
lämpliga.  

Genom denna lokaliseringsutredning visar kommunen på argument för att planens 
genomförande är av särskilt allmänt intresse, samt redovisar de förutsättningar och tidiga 
ställningstaganden gällande frågan om planområdets lokalisering. 

Bakgrund 
Kommunen är enligt Plan- och bygglagen samt Miljöbalken ansvariga för att genomföra 
avvägningen för den framtida markanvändningen. Lagstiftningen är tydlig med att kommunerna 
ska vara restriktiva med exploatering av jordbruksmark. I den mån jordbruksmark ändå kan 
behöva exploateras ska det endast ske för väsentliga samhällsintressen. Hänsyn skall även tas 
till jordbruksmarkens biologiska produktionsvärden och odlingslandskapets kulturmiljövärden. 

Detaljplan för Luvsjön – etapp 4 antogs av kommunfullmäktige i Katrineholm den 18 november 
2019. Beslutet om att anta detaljplanen överklagades till Mark- och miljödomstolen och har 
sedan prövats upp till högsta instans. Mark- och miljööverdomstolen beslutade i oktober 2020 
att detaljplanen inte ges prövningstillstånd. Motivet till att beslutet om antagande upphävdes 
var att planområdet delvis ligger på åkermark och att kommunen inte utrett alternativa 
lokaliseringar för den tillkommande bebyggelsen. Enligt domen har kommunen inte visat att 
lokaliseringen är tillåten enligt 3 kap. 4 § andra stycket Miljöbalken. Beslutet att anta 
detaljplanen har därför upphävts. 
 
Kommunen har därmed valt att genomföra denna lokaliseringsprövning för att bedöma det 
aktuella planområdet i förhållande till andra alternativa lokaliseringar i västra delarna av 
Katrineholms stad. 
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Beskrivning av planområdet för Luvsjön - etapp 4 
Detaljplanen syftar till att skapa möjlighet för ett antal nya villatomter samt radhus och 
flerbostadshus i upp till två våningar vid Luvsjön. I detaljplanens norra del skapas även 
en förskoletomt för fyra till fem avdelningar. Mot bakgrund av en ökad efterfrågan på 
villatomter i Katrineholm finns det ett behov av att tillgängliggöra mer mark för 
bostadsetablering.   

Planområdet är beläget cirka fyra kilometer väster om Katrineholms centrum, i anslutning till 
Värmbol och strax söder om riksväg 52. Området omfattar cirka 18 hektar och är idag obebyggt. 
Planområdets lokalisering i naturmark innebär att boende får närhet till grönområden av god 
kvalitet i anslutning till sin bostad samt möjlighet till rekreation, friluftsaktiviteter och 
naturupplevelser.  Marken inom planområdet ägs av Katrineholms kommun.  

Aktuell planavgränsning för Luvsjön – etapp 4. 
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Förutsättningar och 
ställningstaganden 
Översiktsplan 
I gällande Översiktsplan 2030 Katrineholms kommun, antagen den 17 november 2014, har ett 
befolkningsmål satts om 40 000 invånare i kommunen till 2030. 

I översiktsplanen har olika strategier formulerats för staden. De syftar i huvudsak på att förtäta 
Katrineholm, bidra till en mer blandad bebyggelse, erbjuda en attraktiv stadsmiljö samt erbjuda 
boende för alla.  

Vid Luvsjön har ett område pekats ut som utvecklingsområde för bostäder. Området (kallas 
B10 i översiktsplanen) är en viktig pusselbit i bostadsutvecklingen för att möta efterfrågan och 
nå upp till målet om 40 000 invånare.  

Resonemang kring varför planområdet för Luvsjön – etapp 4 frångår översiktsplanen 
I början av arbetet med detaljplan för Luvsjön – etapp 4 undersöktes möjligheterna att bebygga 
det område som pekats ut för bostadsbebyggelse i översiktsplanen (B10). En naturinventering 
och grönplan för Katrineholms stad togs fram efter att översiktsplanen antogs. 
Naturinventeringen visar att det utpekade området B10 utgörs av skog som klassificerats med 
påtagliga naturvärden och området är utpekat som ett grönt stråk i grönplanen. Del av område 
B10 har en stor andel ädellövträd och är habitat för fler hotade arter.  

För att minimera åverkan på värdefull natur valde kommunen därför att ändra avgränsningen 
för detaljplanen till att omfatta mark som bedömdes bättre lämpad för bostadsbebyggelse. Den 
södra delen av det ursprungliga området behölls. Kommunen beslutade då att planlägga där 
naturvärdet är som lägst även om det sker i strid med översiktsplanens utpekade 
användningsområden. Även om detaljplanen frångår översiktsplanens utpekade område för 
bostäder så är detaljplanen inte i strid med översiktsplanens intentioner utan följer dennes 
riktlinjer för hållbart byggande. Det går även i linje med grönplanens intentioner.  

Motiveringen för att planera bebyggelse, delvis, i strid mot vad som anges i översiktsplanen är 
för att skydda sammanhängande stråk av tätortsnära natur.  
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Urklipp från Översiktsplan 2030 – Plankarta, planområdet är markerat på bilden. 
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Grönplan 
Grönplan för Katrineholms stad är ett tematiskt tillägg till Översiktsplan 2030, grönplanen 
antogs den 17 december 2018. Grönplanen innehåller vision, mål och planeringsinriktningar för 
grönstrukturen i staden, följt av en nulägesbeskrivning och analys av Katrineholms ekologiska 
och rekreativa värden och av stadens gröna karaktärer. För att konkretisera hur mål och 
planeringsriktlinjer kan implementeras har utvecklingsåtgärder tagits fram för de olika delarna 
av Katrineholm stad. 

I grönplanen har särskilt värdefulla gröna stråk och gröna samband identifierats. De är 
värdefulla både ur ekologiskt och rekreativt perspektiv. Se karta nedan. 

Bostadsförsörjning 
Bostadsförsörjning är ett kommunalt ansvar och räknas som ett väsentligt samhällsintresse. 
Katrineholms kommun har i Översiktsplan 2030, som antogs 2014, satt ett tillväxtmål om 40 000 
invånare år 2030. För att uppnå målet behöver det tillskapas 4000 nya bostäder på 15 år i 
Katrineholm. Bostadstillväxten ska ske både på landsbygden och i staden. Målet innebär att 
Katrineholms kommun ska växa med ungefär 270 bostäder per år. För att göra det krävs goda 
relationer med exploatörer och bra planberedskap.  

De senaste åren har byggnationstakten varit hög i Katrineholm vilket är väldigt angeläget då det 
finns ett underskott på bostäder. Merparten av planerna och nybyggnationerna just nu är 
flerbostadshus varför det finns ett behov av tomter för småhusbebyggelse.  

Utgångspunkten för lokaliseringsprövningen är att det finns ett behov av cirka 100 bostäder i 
blandad form i Katrineholms västra delar, främst tomter för småhusbebyggelse men även en 
del mindre flerbostadshus. Det finns även behov av en tomt för förskola i området.  Markytan 
som krävs för att rymma detta är cirka 15-20 hektar. 
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Jordbruksmark 

Brukningsvärd jordbruksmark 
Jordbruksmark är en resurs där vi med ett hållbart brukande kan utvinna livsmedel och andra 
råvaror under mycket lång tid. Den är bunden till sin plats och är kostsam och i vissa fall omöjlig 
att återskapa. Bostadsbebyggelse innebär en irreversibel förändring som gör att marken inte 
kan återtas till odling. Av detta skäl så skyddas jordbruksmarken i lag. Miljöbalken 3 kap 4§ 
anger att brukningsvärd jordbruksmark endast i undantagsfall får tas i anspråk för bebyggelse 
eller andra anläggningar. Med brukningsvärd jordbruksmark menas mark som med hänsyn till 
läge, beskaffenhet och övriga förutsättningar är lämpad för jordbruk. Rättspraxis är att 
jordbruksmark som brukas, oavsett hur den brukas är brukningsvärd i lagens mening. 
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Lokaliseringsalternativ 
Avgränsning 
Katrineholms kommun har i Översiktsplan 2030 del - staden pekat ut ett område vid Luvsjön för 
ny bostadsbebyggelse. Vid framtagandet av översiktsplanen utreddes inte området i detalj och 
inga alternativa placeringar presenterades. I detaljplanen för Luvsjön 4 togs ett nytt alternativ till 
översiktsplanens område fram som ansågs bättre lämpat för ny bebyggelse. I denna utredning 
har flera alternativ tagits fram som beskrivs mer i detalj och utredningen tar ställning till vilket 
av områdena som är mest lämpligt att exploatera.  

Urval 

Del 1 
Utredningsområdet har begränsats till att omfatta västra delarna av Katrineholms tätort. Delar 
av avgränsningsområdet har sedan med hjälp av en GIS-analys uteslutits på grund av olika 
parametrar. 

Dessa områden har inledningsvis uteslutits: 

- Mark inom 150 meters avstånd till väg 52 och till industrimark. 

- 30 meters remsa från strandkant och sankmark. 

- Redan bebyggd mark och planlagd mark. 

- Lågpunktsområden, utifrån Länsstyrelsens lågpunktskartering. Att bygga på denna mark är 
ofta möjligt, men det kan bli förhållandevis dyrt och tekniskt krävande att bygga hus och anlägga 
system för vatten och avlopp där. 

- Sammanhängande ytor med areor mindre än 5000 m2. De lokaliseringsalternativ som 
utredningen presenterar måste rymma bebyggelse på den skala som kommunen bedömer det är 
nödvändigt att bygga i området. Detta för att uppfylla efterfrågan på bostäder i området och det 
allmänna intresset av ett ökat bostadsbyggande.  

Karta som visar områdets avgränsning. 
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Del 2 
Återstående delar av utredningsområdet har delats in i nio olika delområden. Varje område är 
minst 15 hektar, för att rymma det behov som finns om 100 bostäder och plats för förskola. 
Dessa delområden har sedan bedömts och jämförts mot varandra. 

De parametrar som har bedömts för varje område är: 

- Naturvärde /socialt värde 

- Risk och buller järnväg/väg 

- Skogsmark 

- Jordbruksmark 

- Strandskydd 

- Översvämningsrisk utifrån Länsstyrelsens lågpunktskartering 

- Markägarförhållanden 

Karta som visar de nio utpekade delområdena. 
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Delområden 

Område A 

Naturvärde /socialt värde 
Ingen naturvärdesinventering har tagits fram för området. Delarna av området, som utgörs av 
skog kan användas för rekreation och har därför sociala värden. 

Risk och buller från trafik och industri 
Området ligger intill riksvägen, ett område på 150 meter har markerats i kartan. 

Skogsmark 
Området består till stor del av skog. 

Jordbruksmark 
Området består inte av någon jordbruksmark. 

Strandskydd 
Inget strandskydd inom området. 

Översvämningsrisk 
Några delar av området har enligt underlagsmaterialet risk för översvämning. Dessa delar bör 
undvikas för ny bebyggelse eller så behöver markförhållandena beaktas särskilt noga i 
planeringsskedet. 

Markägare 
Marken är i privat ägo. 

Bedömning 
Området bedöms delvis lämpligt för exploatering men kräver att markförhållanden utreds. 
Området uppfyller inte behovet om 100 bostäder och är därmed inte aktuellt för detta syfte. 
Marken inom området är privatägd så det är utom kommunens direkta påverkan om det 
kommer byggas bostäder inom området eller ej. Området är placerat utanför marken som 
behandlas inom ramarna för Översiktsplan 2030 – del staden. Exploatering i området hade 
inneburit skapande av en isolerad ö av bebyggelse, utan tydlig koppling till befintlig samlad 
bebyggelse. 
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Område B 

Naturvärde /socialt värde 
De delarna av området, som utgörs av skog kan användas för rekreation och har därför sociala 
värden, utöver naturvärden. Området har kategoriserats med visst naturvärde enligt den 
övergripande naturvärdesinventeringen för tätorten, en mindre del med högt naturvärde. Det 
är detta naturvärde som beaktas i denna övergripande analys för att göra det möjligt att 
jämföra naturvärden mellan olika lokaliseringsalternativ. 

Risk och buller från trafik och industri 
Området ligger inte i närheten av stor väg eller industri. 

Skogsmark 
Området består till största del av skogsmark. 

Jordbruksmark 
Mindre delar av området består av åkermark. 

Strandskydd 
Strandskydd för Luvsjön gäller för delar av området. 

Översvämningsrisk 
Några delar av området har enligt underlagsmaterialet risk för översvämning. Dessa delar bör 
undvikas för ny bebyggelse eller så behöver markförhållandena beaktas särskilt noga i 
planeringsskedet. 

Markägare 
Kommunen är markägare. 

Bedömning 
Området bedöms lämpligt för exploatering då det angränsar till befintlig bebyggelse vid 
Blåvingevägen och att det redan finns framdragna VA-ledningar och kommer upplevas som 
rimligt bebyggelsetillskott i stadsdelen Värmbol. Delar av området utgörs av skog som används 
för friluftsliv, men det inrymmer inte någon markerad promenadstig, som exempelvis 
Krämbolsleden. Några små delar av föreslagen mark inom området utgörs av åkermark, men 
dess brukningsvärde är lågt på grund av dålig arrondering. 



13 (22) 

Område C 

Naturvärde/socialt värde 
De delar av området som utgörs av åkermark har varken höga naturvärden eller sociala värden. 
Åkermarken kan dock vara uppskattad som utsikt. De delarna av området som utgörs av skog 
kan användas för rekreation och har därför sociala värden, utöver naturvärden. Naturen i 
området är klassad med lågt naturvärde enligt den övergripande naturvärdesinventeringen för 
tätorten, några mindre avgränsade områden är dock klassade med högt naturvärde. Det är 
detta naturvärde som beaktas i denna övergripande analys. Detta för att göra det möjligt att 
jämföra naturvärden mellan olika lokaliseringsalternativ.  Inom området finns dokumenterade 
fornlämningar. 

Risk och buller från trafik och industri 
Området ligger till stor del inom ett avstånd på 150 meter till riksväg 52 och befintligt 
industriområde.  

Skogsmark 
Föreslagen mark för bebyggelse inom området består delvis av några små skogsytor. 

Jordbruksmark 
Föreslagen mark för bebyggelse inom området består till största del av sammanhängande 
jordbruksmark och öppen mark, det vill säga med åkerholmar. 

Strandskydd 
Föreslagen mark för bebyggelsen inom området omfattas inte av strandskydd. 

Översvämningsrisk 
Framförallt de södra delarna av området har enligt underlagsmaterialet risk för översvämning. 
Dessa delar bör undvikas för ny bebyggelse eller så behöver markförhållandena beaktas särskilt 
noga i planeringsskedet. 

Markägare 
Kommunen är markägare. 
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Bedömning 
Föreslagen mark inom området är rimligt att bebygga utifrån de aspekter som undersökts inom 
ramen för denna utredning. Utöver dessa aspekter erbjuder området sammanhängande ytor 
inom vilket det kan vara förmånligt att bygga bostäder.  I förhållande till övriga delområden har 
detta området störst andel jordbruksmark. För detta område blir avvägningen mellan jordbruk 
och bostadsbyggande som allmänna intressen komplicerade. 

Område D 

Naturvärde /socialt värde 
De delarna av området som utgörs av skog kan användas för rekreation och har därför sociala 
värden, utöver naturvärden. Området är klassat i olika delar som lågt, visst och högt naturvärde 
enligt den övergripande naturvärdesinventeringen för tätorten. Det är detta, högre, naturvärde 
som beaktas i denna övergripande analys. Detta för att göra det möjligt att jämföra naturvärden 
mellan olika lokaliseringsalternativ. 

Risk och buller från trafik och industri 
Området ligger till stor del inom ett avstånd på 150 meter till riksväg 52 och befintligt 
industriområde.  

Skogsmark 
Större delen av området består av skog. 

Jordbruksmark 
En mindre del av området består av åkermark. 

Strandskydd 
Strandskydd för Luvsjön gäller för delar av området. 

Översvämningsrisk 
Enbart några små ytor har översvämningsrisk i området. 

Markägare 
Kommunen är markägare. 
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Bedömning 
Området bedöms delvis lämpligt för exploatering, men markförhållandena måste utredas. Ny 
bebyggelse kommer sannolikt att upplevas som ett rimligt bebyggelsetillskott i stadsdelen 
Värmbol. Föreslagen mark i området är dock för litet för att kunna inrymma 100 bostäder i form 
av blandad bebyggelse på ett samlat sätt. Området är därmed inte aktuellt för bebyggelse som 
denna lokaliseringsutredning syftar till att hitta lämpliga områden för. 

Område E 

Naturvärde /socialt värde 
Området är en del av det populära ströv-/rekreationsområdet vid Krämbol. Genom området 
slingrar sig krämbolsleden som är en 5 kilometers promenadslinga genom skogen.  

Risk och buller från trafik och industri 
Området ligger inte i närheten av stor väg eller industri. 

Skogsmark 
Området består till största del av skog. 

Jordbruksmark 
Inom området finns ingen jordbruksmark. 

Strandskydd 
Inget strandskydd inom området. 

Översvämningsrisk 
Stora delar av området har enligt underlagsmaterialet risk för översvämning. Dessa delar bör 
undvikas för ny bebyggelse eller så behöver markförhållandena beaktas särskilt noga i 
planeringsskedet. 

Markägare 
Större delen av området ägs till största del av kommunen, en mindre del av den är i privat ägo. 

Bedömning 
Området bedöms värdefullt ur rekreationssynpunkt och är inte aktuellt för exploatering. 
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Område F 

Naturvärde /socialt värde 
Området är utpekat som värdefullt för gröna samband i kommunens grönplan. Området är 
även klassat som påtagligt naturvärde i naturvärdesinventering från 2015.  

Risk och buller från trafik och industri 
Ej i närhet av trafik eller industri.  

Skogsmark 
Större delen av området består av skog. 

Jordbruksmark 
En mindre del av området består av åkermark. 

Strandskydd 
Inget strandskydd inom området. 

Översvämningsrisk 
Översvämningsrisk finns enbart inom mindre delar av området. 

Markägare 
Kommunen är markägare. 

Bedömning 
Med tanke på att området har höga naturvärden samt ingår i utpekat stråk för grönstruktur i 
kommunens grönplan anses det inte lämpligt för exploatering i den omfattning som 
lokaliseringsutredning ska undersöka. 
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Område G 

Naturvärde /socialt värde 
Området är en del av det populära ströv-/rekreationsområdet vid Krämbol. Genom området 
slingrar sig krämbolsleden som är en 5 kilometers promenadslinga.  

Risk och buller från trafik och industri 
Området ligger inte i närheten av stor väg eller industri. 

Skogsmark 
Området består till en viss del av skog. 

Jordbruksmark 
Området består till en viss del av åkermark. 

Strandskydd 
Strandskydd för Lillsjön gäller för delar av området. 

Översvämningsrisk 
Några delar av området har enligt underlagsmaterialet risk för översvämning. Dessa delar bör 
undvikas för ny bebyggelse eller så behöver markförhållandena beaktas särskilt noga i 
planeringsskedet. 

Markägare 
Marken ägs till största delen av kommunen, en mindre del är i privat ägo. 

Bedömning 
Området bedöms ej lämpligt för exploatering med detta som grund. Området är inte lämpligt 
för exploatering eftersom det till stor del utgörs av ett populärt friluftsområde samt av 
åkermark. Området är placerat utanför marken som behandlas inom ramarna för Översiktsplan 
2030 – del staden. Exploatering i området hade inneburit skapande av en isolerad ö av 
bebyggelse, utan tydlig koppling till befintlig samlad bebyggelse. 
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Område H 

Naturvärde /socialt värde 
Inom området finns särskilt känslig natur så som sumpskog, nyckelbiotoper samt värdefulla 
träd. Se utklipp i karta från översiktsplanen nedan.  

Förklaring: Grön rutig – sumpskog, röd- nyckelbiotop, grön prick – värdefulla träd, ljus grön – ingår i 
naturvårdsprogram.  

Risk och buller från trafik och industri 
Området ligger inte nära större väg eller industri. 

Skogsmark 
Området består till största del av skogsmark. 

Jordbruksmark 
En mindre del av området är åkermark. 

Strandskydd 
Strandskydd för Lillsjön gäller för delar av området. 

Översvämningsrisk 
Några delar av området har enligt underlagsmaterialet risk för översvämning. Dessa delar bör 



19 (22) 

undvikas för ny bebyggelse eller så behöver markförhållandena beaktas särskilt noga i 
planeringsskedet. 

Markägare 
Marken är i privat ägo. 

Bedömning 
Området bedöms till stora delar ej lämpligt för exploatering på grund av höga naturvärden och 
att mycket av det är strandskyddat. Marken inom området är privatägd så det är utom 
kommunens direkta påverkan om det kommer byggas bostäder inom området eller ej. 

Område I 

Naturvärde /socialt värde 
Inom området finns ett område med sumpskog utpekat längs med sjön. 

Risk och buller från trafik och industri 
Området ligger inte nära större väg eller industri. 

Skogsmark 
Området består till största del av skogsmark. 

Jordbruksmark 
En mindre del av området är åkermark. 

Strandskydd 
Strandskydd för Backasjön gäller för delar av området. 

Översvämningsrisk 
Några delar av området har enligt underlagsmaterialet risk för översvämning. Dessa delar bör 
undvikas för ny bebyggelse eller så behöver markförhållandena beaktas särskilt noga i 
planeringsskedet. 
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Markägare 
Marken är i privat ägo. 

Bedömning 
Marken inom området är privatägd så det är utom kommunens direkta påverkan om det 
kommer byggas bostäder inom området eller ej. Området bedöms som möjligt att utreda vidare 
för exploatering. 
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Bedömning och 
ställningstagande 

Jämförelsealternativ 
De olika delområdena har beskrivits och bedömts i föregående kapitel. Enlig de bedömningar 
som gjorts kvarstår tre områden lämpliga för exploatering, område ”B”, ”C” och ”I”. 

Område B Område C  Område I 

Jordbruksmark har ett starkt skydd i Miljöbalken, område ”C” har högst andel åkermark av de tre 
delområdena och kommer därför prioriteras ner i jämförelse med alternativ ”B” och ”I”. För de 
två återstående områdena är andelen åkermark ungefär den samma. Område ”I” ligger i 
anslutning till större sammanhängande jordbruksmarker och tillhör en stor jordbruksfastighet. 
Den södra delen av område ”B” som består av åkermark är ett begränsat område som inte är 
sammanhängande med större jordbruksmark, den delen av område ”B” har pekats ut som 
utvecklingsområde för bostäder i kommunens översiktsplan. Område ”I” har bedömts som 
landsbygd i kommunens översiktsplan.  

Område ”I” kräver mer omfattande investeringar gällande infrastruktur för vatten och avlopp 
samt vägnät än vad område ”B” gör. Detta då område ”I” nås endast via en bro över vattnet som 
skiljer området från de närmsta tätbebyggda områdena. För område ”B” är det relativt korta 
avstånd till befintlig infrastruktur då det angränsar direkt till befintlig bebyggelse vid 
Blåvingevägen (Luvsjön – etapp 3). 

Område ”B” bedöms som tätortsnära och bör utvecklas innan område ”I”. Område ”B” ägs av 
kommunen medan område ”I” är i privat ägo. Kommunen har ett exploateringsintresse och det 
finns inget sådant uttalat intresse från ägaren till område ”I”. 

Slutsats 
Med denna utredning som grund gör kommunen bedömningen att område B är mest lämpligt 
att exploatera för ändamålet.  
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Katrineholm den 20 januari 2021 

 

 

 

Jonatan Faijersson  Sara Eresund  Erik Bjelmrot 
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§ 85 KS/2019:393  009

Revidering av Program för privata utförare 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att anta revideringarna av Program för privata utförare.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer 
för verksamheter som utförs av privata utförare. Syftet är att förbättra uppföljning och 
kontroll av privata utförare samt öka allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet. 

Ett förslag till revidering av nu gällande Program för privata utförare har skickats på 
remiss till samtliga nämnder i kommunen. I bilaga Sammanställning och besvarande av 
remissvar redovisas de inkomna remissvaren.

Revideringarna består i huvudsak av förtydliganden bland annat i fråga om nämndernas 
ansvar.

Till programmet har riktlinjer tagits fram som stöd i arbetet med uppföljningen. I 
planeringen framåt ligger bland annat att skapa ett nätverk med representanter från 
varje förvaltning i syftet att skapa ett forum för frågor och diskussioner i och med 
arbetet med uppföljningen. Även behov om systemstöd är tänkt att hanteras i detta 
nätverk.

Ärendets handlingar

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-06

 Bilaga – Sammanställning och besvarande av remissvar

 Förslag – Program för uppföljning av privata utförare i Katrineholms 
kommun

 Nu gällande - Program för uppföljning av privata utförare i 
Katrineholms kommun

Beslutet skickas till:

Akten



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

Kommunledningsförvaltningen Telefax: 

641 80 KATRINEHOLM  www.katrineholm.se

Tjänsteskrivelse Sida 1 (1)

Datum

2021-05-06
Vår beteckning

KS/2019:393 - 009Kommunledningsförvaltningen

Nämndadministration
Mottagare:

Kommunstyrelsen
Vår handläggare

Emma Fälth
Handläggare telefon

0150 - 570 15
Handläggare e-post

emma.falth@katrineholm.se

Revidering av Program för privata utförare

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta revideringarna av Program 
för privata utförare.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för 
verksamheter som utförs av privata utförare. Syftet är att förbättra uppföljning och kontroll 
av privata utförare samt öka allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet. 

Ett förslag till revidering av nu gällande Program för privata utförare har skickats på remiss 
till samtliga nämnder i kommunen. I bilaga Sammanställning och besvarande av remissvar 
redovisas de inkomna remissvaren.

Revideringarna består i huvudsak av förtydliganden bland annat i fråga om nämndernas 
ansvar.

Till programmet har riktlinjer tagits fram som stöd i arbetet med uppföljningen. I 
planeringen framåt ligger bland annat att skapa ett nätverk med representanter från varje 
förvaltning i syftet att skapa ett forum för frågor och diskussioner i och med arbetet med 
uppföljningen. Även behov om systemstöd är tänkt att hanteras i detta nätverk.

Ärendets handlingar
 Bilaga – Sammanställning och besvarande av remissvar

 Förslag – Program för uppföljning av privata utförare i Katrineholms kommun

 Nu gällande - Program för uppföljning av privata utförare i Katrineholms kommun

Emma Fälth
Utredare

Beslutet skickas till:

Akten
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Datum

2021-05-12
Vår beteckning

KS/2019:393 - 009Kommunledningsförvaltningen

Nämndadministration

Vår handläggare

Emma Fälth
Handläggare telefon

0150 - 570 15
Handläggare e-post

emma.falth@katrineholm.se

Sammanställning och besvarande av remissvar

Sammanställning av inkomna remissvar
1. Vård- och omsorgsnämnden lämnar synpunkten att ordet bör ändras till ska i meningen 

” Utförarens skyldigheter att lämna uppgifter bör begränsas till att omfatta sådant som 
kan lämnas utan omfattande merarbete, inte strider mot lag eller annan författning 
eller inte anses utgöra företagshemligheter enligt lag.”

2. Viadidaktnämnden önskar ett förtydligande av vad som menas med säkerhet i 
programmet. Vidare ställer de sig positiva till att uppföljningen inte föreslås 
sammanfalla i tid nämndens årsredovisning och redovisning av den interna kontrollen.

3. Socialnämnden ställer sig bakom förslaget. 

4. Bildningsnämnden önskar ett förtydligande genom avgränsningar programmet endast 
påverkar avtal som ligger framåt i tiden och tiden och inte redan reglerade avtal. Vidare 
önskar ett förtydligande i att programmet inte omfattar förskolor och skolor då sådan 
verksamhet inte upphandlas utan regleras genom tillståndsgivning.

5. Service- och tekniknämnden önskar att programmet bör fokusera på upphandlade 
tjänster eller verksamheter vilka utgör en kontinuerlig verksamhet alternativt att 
tjänsterna utnyttjas återkommande med regelbundenhet. Vidare önskar de att 
inrapportering ska ske i samband med annan inrapportering såsom 
internkontrollsrapportering eller årsredovisning och belyser vikten av systemstöd för 
detta. Även service- och tekniknämnden önskar ett förtydligande genom avgränsningar 
programmet endast påverkar avtal som ligger framåt i tiden och inte redan reglerade 
avtal.

6. Kulturnämnden har inlämnat samma synpunkter som service- och tekniknämnden.

Besvarande av remissvar
1. Meningen ”Utförarens skyldigheter att lämna uppgifter bör begränsas till att omfatta 

sådant som kan lämnas utan omfattande merarbete, inte strider mot lag eller annan 
författning eller inte anses utgöra företagshemligheter enligt lag” har ändrats till:

”Utförarens skyldigheter att lämna uppgifter bör begränsas till att omfatta sådant som 
kan lämnas utan omfattande merarbete och ska inte strida mot lag eller annan 
författning eller inte anses utgöra företagshemligheter enligt lag.”

2. Punkt 6 Avtalsuppföljning har ändrats från 
”Uppföljning och kontroll av verksamhet som lämnats över till privata utförare genom 
avtal ska särskilt inriktas på: 
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Kommunledningsförvaltningen Datum

2021-05-12

Vår beteckning

KS/2019:393 - 009

 medborgarfokus
 säkerhet
 risk för ekonomiska oegentligheter 

till:
Varje nämnd definierar själva den omfattning av uppföljning och kontroll av 
verksamhet som lämnats över till privata utförare som nämnden bedömer 
vara tillräcklig.  

3. –

4. Nu gällande Program för privata utförare antogs av kommunfullmäktige 2016-11-21 § 
174. Programmet och uppföljningen omfattar därmed även redan ingångna avtal.

Ett förtydligande har gjorts att förskolor och skolor inte omfattas av programmet.

5. Programmet gäller all den verksamhet som upphandlats. Dock ska varje nämnd själva 
definiera den omfattning av uppföljning och kontroll av verksamhet som lämnats över 
till privata utförare som nämnden bedömer vara tillräcklig. 

Förslaget att inrapportering inte ska ske i samband med annan inrapportering, såsom 
internkontrollsrapportering eller årsredovisning, ses som fördelaktigt för att sätta fokus 
på programmet och därmed kunna föra diskussion om programmet har fått avsedd 
effekt och även om privata utförares roll i verksamheten.

I planeringen framåt ligger bland annat att skapa ett nätverk med representanter från 
varje förvaltning i syftet att skapa ett forum för frågor och diskussioner i och med 
arbetet med uppföljningen. Även behov om systemstöd är tänkt att hanteras i detta 
nätverk.
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Dokumentinformation
Beslutshistorik
Antagen av kommunfullmäktige 2016-11-21, § 174

Senast ändrad av kommunfullmäktige
Förläng giltighetstid beslutat av kommunfullmäktige 2019-12-18, § 212

Förläng giltighetstid beslutat av kommunstyrelsen 2020-12-18 § 124

Giltighet
Gäller från och med 2021-XX-XX

Gäller till och med 2023-12-31

Förvaltarskap1

Inom kommunstyrelsens ansvarsområde

Kategori
 Övergripande anvisningsdokument

Uppföljning
Hur: Kontroll av dokumentets aktualitet ska göras efter det att kommunstyrelsens uppföljning 

genomförts

När: Årligen

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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Program för uppföljning av 
privata utförare i 
Katrineholms kommun
1 Bakgrund
Kommunfullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för 
verksamheter som utförs av privata utförare. Syftet är att förbättra uppföljning och kontroll av 
privata utförare samt öka allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet. 

Kommunen ska följa upp verksamhet som genom avtal lämnats över till en privat utförare. 
Genom avtalet ska kommunen tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge 
allmänheten insyn i den verksamhet som lämnats över. 

Allmänheten har rätt till information om olika utförare när kommunal verksamhet är 
konkurrensutsatt och valbar för den enskilde. 

2 Regelverk
Enligt kommunallagen ska kommunen: 

 kontrollera och följa upp verksamhet som enligt avtal drivs av en privat utförare 
 genom avtal tillförsäkra information som gör det möjligt för allmänheten att få insyn 
 se till att kommunala företag ger allmänheten insyn i verksamhet som de lämnar till privata 

utförare
 tillgodose en generell informationsskyldighet när enskilda personer kan välja mellan olika 

utförare. 

3 Privat utförare 
En privat utförare definieras i kommunallagen som en juridisk person eller en enskild individ 
som har hand om ansvaret av en kommunal angelägenhet enligt 3 kap. 12 § KL. 
Det kan handla om olika företagsformer som aktiebolag, stiftelser, enskilda firmor etc.
Varken ett hel- eller delägt kommunalt bolag eller en sådan stiftelse eller förening som avses i 3 
kap. 11 § KL är att betrakta som privata utförare. Programmet omfattar inte förskolor och skolor 
då sådan verksamhet inte upphandlas utan regleras genom tillståndsgivning.

 Privata aktörer kan bli utförare av en kommunal angelägenhet genom att
vinna en offentlig upphandling enligt Lag (2016:1145) om offentligupphandling (LOU)

 kvalificera sig för att ingå i ett valfrihetssystem enligt Lag (2008:962) omvalfrihetssystem 
(LOV) eller

 sälja enstaka tjänster till kommunen.

4 Programmets omfattning
Programmet gäller all den verksamhet som upphandlats och omfattar framför allt 
verksamheter som tydligt riktar sig till kommunens medlemmar. 
Det kan handla om såväl hela verksamheter (till exempel särskilda boenden för äldre), som 
delar av en verksamhet med stor betydelse för medlemmen (till exempel måltidsverksamhet 
och städning i skolan). 
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Uppföljnings- och informationsskyldigheten omfattar inte den del av verksamheten som lyder 
under statlig tillsyn. 

Om den kommunala verksamheten agerar i konkurrens med privata utförare och verksamheten 
tydligt riktar sig till och rör medborgarna så bör likvärdiga villkor gälla för uppdraget.

5 Kommunstyrelsens och nämndernas ansvar
Varje nämnd ska utarbeta anvisningar för när och på vilket sätt avtal och verksamhet
ska följas upp. 

Nämnderna ska i samband med upphandlingar reglera på vilket sätt avtal med privata utförare 
och uppdrag för kommunal regi ska följas upp. I detta ingår att beakta 
jämställdhetsperspektivet.

Kommunstyrelsen ska årligen följa hur nämndernas uppföljningar utfaller. En sammanställning 
av varje nämnds uppföljning (inklusive kommunstyrelsens) ska vara 
kommunledningsförvaltningen tillhanda senast 1 april varje år och ska innehålla antal och 
omfattning av privata utförare samt en sammanfattning av uppföljningen under året. Fokus bör 
läggas på eventuella avvikelser inklusive vidtagna/planerade åtgärder.

I kommunstyrelsens uppsiktsplikt ingår att följa kommunens verksamheter, vilket kan leda till 
att vissa områden granskas särskilt på kommunstyrelsens initiativ. Dessa granskningar av 
verksamheter innebär inte någon inskränkning av nämndernas ansvar för uppföljning enlig 
detta program. Kommunstyrelsen får utfärda riktlinjer för uppföljningarna.

6 Avtalsuppföljning
Varje nämnd definierar själva den omfattning av uppföljning och kontroll av verksamhet som 
lämnats över till privata utförare som nämnden bedömer vara tillräcklig.  

Avtal ska utformas på så sätt att verksamheten hos de privata utförarna kvalitetsmässigt 
bedrivs i enlighet med kommunens krav. Kraven ska vara tydliga, relevanta och tillräckliga. Det 
ska tydligt framgå: 

 hur samverkan mellan beställaren och utföraren ska genomföras 
 hur brister i verksamheten ska hanteras

Den kommunala huvudmannens möjligheter att besluta om sanktioner eller häva ett avtal ska 
vara tydligt reglerat i avtal. 

I avtalen ska det säkras att utföraren biträder kommunen vid uppföljning och utvärdering av 
verksamheten, lämnar nödvändiga statistikuppgifter och rapporterar in andra uppgifter som är 
nödvändiga för uppföljningen.

7 Information 
Varje nämnd ska i avtal tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn 
i den verksamhet som lämnats över till en privat utförare. Utförarens skyldigheter att lämna 
uppgifter bör begränsas till att omfatta sådant som kan lämnas utan omfattande merarbete, 
inte strider mot lag eller annan författning eller inte anses utgöra företagshemligheter enligt lag. 

När enskilda kan välja mellan olika utförare av kommunala tjänster ansvarar nämnden för att 
information lämnas om samtliga utförare. Informationen ska finnas tillgänglig på kommunens 
webbplats och på andra sätt som bedöms lämpliga utifrån målgruppen.

_______________________
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PROGRAM FÖR UPPFÖLJNING AV PRIVATA 
UTFÖRARE I KATRINEHOLMS KOMMUN 
Styrdokument –  
Övergripande anvisningsdokument 
Datum 

2016-11-21 

Vår handläggare

Beslutshistorik 
Gäller från  

Antagen av kommunfullmäktige  2016-11-21, § 174 

- 

Förvaltarskap1 
- Inom kommunstyrelsens ansvarsområde 

Uppföljning 
Hur:  Kontroll av dokumentets aktualitet ska göras efter det att 

kommunstyrelsens uppföljning genomförts. 

När: Årligen 

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 

Förlängd giltighetstid beslutat av kommunstyrelsen 2019-12-18 § 212
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PROGRAM FÖR UPPFÖLJNING AV PRIVATA 
UTFÖRARE I KATRINEHOLMS KOMMUN 
Styrdokument –  
Övergripande anvisningsdokument 

 Datum  

 2016-11-21 
 

 

 
 

 
1 Bakgrund  
Kommunfullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program med mål och 
riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare. Syftet är att förbättra 
uppföljning och kontroll av privata utförare samt öka allmänhetens insyn i 
privata utförares verksamhet.  
 
Kommunen ska följa upp verksamhet som genom avtal lämnats över till en 
privat utförare. Genom avtalet ska kommunen tillförsäkra sig information som 
gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnats över.  
 
Allmänheten har rätt till information om olika utförare när kommunal 
verksamhet är konkurrensutsatt och valbar för den enskilde. 
 

2 Regelverk  
Enligt kommunallagen ska kommunen:  
- kontrollera och följa upp verksamhet som enligt avtal drivs av en privat 

utförare,  
- genom avtal tillförsäkra information som gör det möjligt för allmänheten att 

få insyn,  
- se till att kommunala företag ger allmänheten insyn i verksamhet som de 

lämnar till privata utförare,  
- tillgodose en generell informationsskyldighet när enskilda personer kan välja 

mellan olika utförare.   
 
3 Privat utförare  
Privat utförare definieras i kommunallagen som en juridisk person eller enskild 
individ som har hand om ansvaret av en kommunal angelägenhet. Det kan 
handla om olika företagsformer som aktiebolag, stiftelser, enskilda firmor etc. 
 
4 Programmets omfattning  
Programmet gäller all den verksamhet som upphandlats och omfattar framför 
allt verksamheter som tydligt riktar sig till kommunens medlemmar.  
 
Det kan handla om såväl hela verksamheter (till exempel särskilda boenden för 
äldre), som delar av en verksamhet med stor betydelse för medlemmen (till 
exempel måltidsverksamhet och städning i skolan).  
Uppföljnings- och informationsskyldigheten omfattar inte den del av 
verksamheten som lyder under statlig tillsyn.  
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 Datum  

 2016-11-21 
 

 

 
 

Om den kommunala verksamheten agerar i konkurrens med privata utförare och 
verksamheten tydligt riktar sig till och rör medborgarna så bör likvärdiga villkor 
gälla för uppdraget.  
 
6 Kommunstyrelsens och nämndernas ansvar 
Nämnderna ska i samband med upphandlingar reglera på vilket sätt avtal med 
privata utförare och uppdrag för kommunal regi ska följas upp. I detta ingår att 
beakta jämställdhetsperspektivet. 
 
Uppföljning ska ske i samband med redovisning av den interna kontrollen.  
 
Kommunstyrelsen ansvarar för att följa hur nämndernas uppföljningar utfaller. I 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt ingår att följa kommunens verksamheter, vilket 
kan leda till att vissa områden granskas särskilt på kommunstyrelsens initiativ. 
Dessa granskningar av verksamheter innebär inte någon inskränkning av 
nämndernas ansvar för uppföljning enlig detta program. Kommunstyrelsen får 
utfärda riktlinjer för uppföljningarna. 
 
7 Avtalsuppföljning 

Uppföljning och kontroll av verksamhet som lämnats över till privata utförare 
genom avtal ska särskilt inriktas på:  
- medborgarfokus,  
- säkerhet och  
- risk för ekonomiska oegentligheter.  

 
Avtal ska utformas på så sätt att verksamheten hos de privata utförarna 
kvalitetsmässigt bedrivs i enlighet med kommunens krav. Kraven ska vara 
tydliga, relevanta och tillräckliga. Det ska tydligt framgå:  

- hur samverkan mellan beställaren och utföraren ska genomföras och  
- hur brister i verksamheten ska hanteras.  

 
Den kommunala huvudmannens möjligheter att besluta om sanktioner eller häva 
ett avtal ska vara tydligt reglerat i avtal.  
 
I avtalen ska det säkras att utföraren biträder kommunen vid uppföljning och 
utvärdering av verksamheten, lämnar nödvändiga statistikuppgifter och 
rapporterar in andra uppgifter som är nödvändiga för uppföljningen. 
 
8 Information  
Varje nämnd ska i avtal tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge 
allmänheten insyn i den verksamhet som lämnats över till en privat utförare. 
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 Datum  

 2016-11-21 
 

 

 
 

Utförarens skyldigheter att lämna uppgifter bör begränsas till att omfatta sådant 
som kan lämnas utan omfattande merarbete, inte strider mot lag eller annan 
författning eller inte anses utgöra företagshemligheter enligt lag.  
 
När enskilda kan välja mellan olika utförare av kommunala tjänster ansvarar 
nämnden för att information lämnas om samtliga utförare. Informationen ska 
finnas tillgänglig på kommunens webbplats och på andra sätt som bedöms 
lämpliga utifrån målgruppen. 
 

_________________ 
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§ 86 KS/2020:13  000

Revidering av Informationssäkerhetspolicy för 
Katrineholms kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar förslaget till reviderad Informationssäkerhetspolicy för 
Katrineholms kommun. 

Sammanfattning av ärendet

Informationssäkerhetspolicy har reviderats utifrån nya lagar, krav och teknisk utveckling 
där mål, principer, arbetssätt och ansvar har förtydligats. Klassningsrutiner utifrån 
vedertagna klassningsmetoder har tillkommit.

Förslaget till revidering av nu gällande Informationssäkerhetspolicy har skickats på 
remiss till samtliga nämnder i kommunen. I bilagan Sammanställning av remissvar 
redovisas de inkomna remissvaren.

Ärendets handlingar

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-18

 Sammanställning av remissvar

 Informationssäkerhetspolicy

 Nu gällande informationssäkerhetspolicy

 Inkomna remissyttranden finns att tillgå i akten

Beslutet skickas till:

Akten
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Datum Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen 2021-05-18 KS/2020:13 - 
/Ärendeklasskod/

Digitaliseringsavdelningen

KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: /HandläggareAdress/ Org.nummer 212000-0340
Kommunledningsförvaltningen Telefon: /HandläggareTelefon/ www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post:andreas.peterzen@katrineholm.se

Telefax:

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Andreas Peterzén

Revidering av Informationssäkerhetspolicy för 
Katrineholms kommun
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till reviderad 
Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun. 

Sammanfattning av ärendet
Informationssäkerhetspolicy har reviderats utifrån nya lagar, krav och teknisk utveckling 
där mål, principer, arbetssätt och ansvar har förtydligats. Klassningsrutiner utifrån 
vedertagna klassningsmetoder har tillkommit.

Förslaget till revidering av nu gällande Informationssäkerhetspolicy har skickats på 
remiss till samtliga nämnder i kommunen. I bilagan Sammanställning av remissvar 
redovisas de inkomna remissvaren.

Ärendets handlingar
 Sammanställning av remissvar
 Informationssäkerhetspolicy
 Nu gällande informationssäkerhetspolicy
 Inkomna remissyttranden finns att tillgå i akten

Ärendebeskrivning
Behov av uppdatering

Kommunens arbete med digitalisering av verksamheten blir allt mer intensiv. 
Informationssäkerheten är det som möjliggör en övergång till digitala arbetsmetoder på 
ett rättssäkert sätt. Eftersom utvecklingen är snabb finns behov av att uppdatera 
kommunens policy samt att ny teknik ställer nya krav på hur informationstillgångar ska 
skyddas. Information är en av Katrineholms kommuns viktigaste tillgångar och 
hanteringen av den är en viktig del i arbetet med kommunens risk- och 
sårbarhetsanalys.

Med informationstillgångar avses all information oavsett om den behandlas manuellt 
eller automatiserat och oberoende av i vilken form eller miljö den förekommer. 

Skillnad gentemot den gällande policyn är dels att vi ska klassa informationen utifrån 
vedertagna klassificeringsmetoder såsom SKR’s Klassa och Sydarkiveras tillämpning av 
Klassa och dels så sker informationslagring alltmer i ”molnet” som ställer nya krav.
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Datum Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen 2020-08-18 /Ärendebeteckning/ - 

/Ärendeklasskod/
Digitaliseringsavdelningen

Praktisk innebörd

Precis som med den nu gällande policy kommer det krävas en användarinstruktion för 
att det som sägs ska omvandlas till praktiskt arbete. En instruktion på förvaltningsnivå 
krävs också för att förtydliga informationssäkerhetsarbetet i relation till 
systemförvaltningsmodellen. Instruktionerna är framtagen och kan publiceras efter 
beslut om informationssäkerhetspolicyn fattats. 
Kommunens övergång till Office 365 är en del av den digitalisering vi genomför inom 
kommunen och som nyttjar fördelarna med lösningar baserade på ”moln”-tjänster

Förvaltningarnas information lagras idag ofta på lokala lagringsytor och framgent 
kommer den att vara lagrad i ”molnet”. I och med att den reviderade 
informationssäkerhetspolicy antas ställer det krav på att förvaltningarna får bättre 
ordning på var information lagras och vilka säkerhetsåtgärder som bör vidtas för att 
uppnå policyns krav. Klassning av information är ett viktigt steg och kommer att 
genomföras i och med att vi går in i Sydarkiveras E-arkiv.

Förvaltningarnas nästa steg

Att efter policyns antagande sprida information om den nya policyn samt de 
säkerhetsinstruktioner som publiceras efter antagandet. Förvaltningarna ansvarar för att 
policy och instruktioner implementeras och följs inom respektive organisation.

En central informationskampanj kommer att genomföras som ett komplement för att 
säkerställa att alla har kännedom om den nya policyn samt relevanta kunskaper om 
informationssäkerhet.

Förvaltningens bedömning
Från förvaltningens sida noteras att behovet av en uppdaterad 
informationssäkerhetspolicy är stort och att flera förvaltningar gett uttryck för att det 
krävs för att de ska få vägledning i deras arbete med information, 
informationssäkerhetsklassning, GDPR och digitalisering. Likaså finns ett behov av 
kunskap om informationssäkerhet och hur man som förvaltning och användare ska 
agera i dagens alltmer digitala värld. 

Den reviderade policyn är nödvändigt för att uppnå lagkrav som ställs på kommunen 
och hanteringen av informationssäkerhet.

Andra kommuner antar eller har antagit liknande policys och vittnar om utmaningar 
med informationssäkerhetsklassningen, GDPR och den ”moln”-baserade tekniken.

Andreas Peterzén
Digitaliseringschef

_________________

Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
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Sammanställning och besvarande av remissvar

Sammanställning av inkomna remissvar
1. Vård- och omsorgsnämnden lämnar synpunkter om att vid upphandlingar bör aspekter 

kring informationssäkerhet standardiseras och följa rekommendationerna från Sveriges 
kommuner och regioner. Vidare poängteras att informationssäkerhetspolicyn reglerar 
miniminivån för informationssäkerhetsarbetet inom Katrineholms kommun och vikten 
av att avvikelser från denna policy inte obefogat begränsar tillgången till informationen.

Vård- och omsorgsnämnden anser att elever och förskolebarn inte kan ha ett ansvar att 
upprätthålla informationssäkerheten eller bli föremål för disciplinära åtgärder. Det 
framkommer även ett önskemål om förenkling kring tillgänglighetsaspekten.

Vård- och omsorgsnämnden har uppmärksammat ett syftningsfel i samband med 
konfidentialitet som kan missförstås. 

Vidare ställs frågan om Katrineholms kommun har för avsikt att certifiera 
informationssäkerhetsarbetet gentemot SS-ISO/IEC 27000. Vård- och 
omsorgsförvaltningen föreslår att ansvariga funktioner anges kring Katrineholms 
kommuns mål för informationssäkerhetsarbetet på sidorna 5–6. 

Dataskyddsombudet bör beskrivas under roller och ansvar samt att leverantören av IT-
drift tydligare uppmanas att följa informationssäkerhetspolicyn.

Sista stycket på sida fyra bör strykas anser Vård- och omsorgsnämnden samt att SIS 
fullständiga namn skrivs på svenska och inte engelska. 

Dokumenten Informationssäkerhetsinstruktion Användare och 
Informationssäkerhetsinstruktion Förvaltning som är kopplade till 
informationssäkerhetspolicyn bör uppdateras.

Ordet informationssystemen är felstavat i slutet av sidan 4

2. Viadidaktnämnden ställer sig frågande till skrivningen om att även ”elever inom 
förskola/skola/vuxenutbildningar” är ansvariga för att upprätthålla 
informationssäkerheten i kommunen (sid 5).

3. Bygg- och miljönämnden ställer sig bakom förslaget och betonar att dokumenten 
Informationssäkerhetsinstruktion Användare och Informationssäkerhetsinstruktion 
Förvaltning som är kopplade till informationssäkerhetspolicyn uppdateras.

4. Bildningsnämnden anser att Informationssäkerhetsinstruktion – Användare och 
Informationssäkerhetsinstruktion - Förvaltning behöver uppdateras i samband med denna 
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informationssäkerhetspolicy. Rollen kring dataskydd bör benämnas i denna 
Informationssäkerhetspolicy. Vidare önskas under ”roller och ansvar” att nämnderna 
lyfts ut under en egen rubrik för att tydliggöra gränsdragningen mellan nämnderna och 
kommunstyrelsen.

Dokumentet Riktlinjer för informationssäkerhet som nämns under ”Roller och ansvar” 
behöver uppdateras i samband med denna policy.

Vidare önskas ett förtydligande om att informationssäkerhetsansvarig har en 
samordnade roll för Katrineholms kommun i informationssäkerhetsarbetet. 

5. Service- och tekniknämnden önskar att alla förvaltningar får vara delaktiga i 
framtagandet av informationssäkerhetsinstruktioner för förvaltning och användare. 
Vidare ser Service- och tekniknämnden ett behov av informations- och 
utbildningsmaterial kring policy och instruktioner som anpassas till verksamheterna. 

Service- och tekniknämnden har ett önskemål om en överskådlig beskrivning över hur 
informationssäkerhetspolicyn och informationssäkerhetsinstruktionerna förhåller sig till 
andra styrande dokument, som exempelvis informationshanteringsplan och riktlinjer 
för tillämpning av dataskyddsförordningen.

Vidare ser Service- och tekniknämnden att Informationssäkerhetsinstruktionen för 
förvaltning kan innebära att nämndens delegationsordning och internkontrollplan 
behöver ses över och uppdateras.

6. Kulturnämnden har inlämnat samma synpunkter som Service- och tekniknämnden.

7. Socialnämnden har lämnat synpunkter kring huruvida ”elever inom 
förskola/skola/vuxenutbildningar” är ansvariga för att upprätthålla 
informationssäkerheten i kommunen (sid 5). Socialnämnden önskar att även 
medarbetarens roll och ansvar beskrivs i informationssäkerhetspolicyn.

Klarspråk och begriplighet efterfrågas då en del begrepp och formuleringar kan 
upplevas som föråldrade och otydliga.

Besvarande av remissvar
1. Vård- och omsorgsnämnden

Synpunkten om att aspekter kring informationssäkerhet bör standardiseras och följa 
rekommendationerna från Sveriges kommuner och regioner vid upphandlingar är 
mycket god. Det är dock inget som ska ingå i Informationspolicyn och skrivs således inte 
med.

Informationssäkerhetspolicyn reglerar miniminivån för informationssäkerhetsarbetet 
inom Katrineholms kommun och för att förtydliga detta läggs följande text till i 
informationssäkerhetspolicyn: ”Eventuella lokala avvikelser får inte obefogat begränsa 
tillgången till information.”

Under Allmänt om informationssäkerhet står det: ”Det omfattar samtliga anställda, 
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förtroendevalda, elever inom skola/förskola/vuxenutbildning och uppdragstagare som 
arbetar med kommunens information.” Meningen ändras till: ”Det omfattar samtliga 
anställda, förtroendevalda, myndiga elever inom skola/vuxenutbildning och 
uppdragstagare som arbetar med kommunens information.”

Förslaget om att ändra: ”att information som efterfrågas och som kommunen har ett 
ansvar att tillhandahålla finns och inte medvetet eller omedvetet förstörs utan stöd i lag 
eller gallringsbeslut (tillgänglighet)” till ”Tillgänglighet: att information är åtkomlig och 
användbar av behörig” noteras men ingen ändring kring detta görs utifrån att risken 
viktiga aspekter förloras.

Texten ”att informationen endast delges behöriga personer (konfidentialitet), kan 
levereras vid rätt tidpunkt och till skäliga kostnader,” Ändras till: ”att informationen 
endast delges behöriga personer (konfidentialitet) samt att informationen levereras vid 
rätt tidpunkt och till skäliga kostnader,”

Katrineholms kommun avser inte att certifiera informationssäkerhetsarbetet gentemot 
SS-ISO/IEC 27000. 

Ansvariga funktioner kommer inte att anges kring Katrineholms kommuns mål för 
informationssäkerhetsarbetet på sidorna 5–6. Detta då det inte finns kartlagt hur 
verksamheterna arbetar med målen samt att ansvarsfördelningen kan komma att 
variera och då skapa ett behov av att uppdatera Informationssäkerhetspolicyn.

”Dataskyddsombud kontrollerar att dataskyddsförordningen (GDPR) följs inom 
Katrineholms kommun genom att utföra kontroller samt genomför informations- och 
utbildningsinsatser” har lagts till under roller och ansvar.

Leverantören av IT-drift ska följa Katrineholms kommuns informationssäkerhetspolicy. 
Under Allmänt om informationssäkerhet benämns leverantören av IT-drift på detta vis: ” 
uppdragstagare som arbetar med kommunens information” Utöver detta regleras det 
även i det upphandlade avtalet. Genom detta anses det tydligt att IT-driftsleverantören 
ska följa Katrineholms kommuns Informationssäkerhetspolicy.

Sista stycket på sida fyra har tagits bort.

”SIS (Swedish Standards Institute)” ändras till ”SIS (Svenska institutet för standarder)”

Dokumenten Informationssäkerhetsinstruktion Användare och 
Informationssäkerhetsinstruktion Förvaltning som är kopplade till 
informationssäkerhetspolicyn uppdateras och publiceras i samband med att 
Informationssäkerhetspolicyn antas av kommunfullmäktige.

Det felstavade ordet informationssystemen i slutet av sidan 4 tas bort i och med att hela 
stycket tas bort.

2. Viadidaktnämnden 
Under Allmänt om informationssäkerhet står det: ”Det omfattar samtliga anställda, 



Skrivelse
Sida 4 (5)

Kommunledningsförvaltningen Datum

2021-05-12

Vår beteckning

KS/2019:393 - 009

förtroendevalda, elever inom skola/förskola/vuxenutbildning och uppdragstagare som 
arbetar med kommunens information.” Meningen har ändrats till: ”Det omfattar 
samtliga anställda, förtroendevalda, myndiga elever inom skola/vuxenutbildning och 
uppdragstagare som arbetar med kommunens information.”

3. Bygg- och miljönämnden 
Dokumenten Informationssäkerhetsinstruktion Användare och 
Informationssäkerhetsinstruktion Förvaltning som är kopplade till 
informationssäkerhetspolicyn uppdateras och publiceras i samband med att 
Informationssäkerhetspolicyn antas av kommunfullmäktige.

4. Bildningsnämnden
”Dataskyddsombud kontrollerar att dataskyddsförordningen (GDPR) följs inom 
Katrineholms kommun genom att utföra kontroller samt genomföra informations- och 
utbildningsinsatser” har lagts till under roller och ansvar.

Under roller och ansvar lyfts nämnderna ut under en egen rubrik: ”Nämnderna har det 
yttersta ansvaret inom respektive verksamhetsområde. Det innebär ansvar för att 
styrdokumentet beaktas i beslutsprocessen samt för att efterfråga och ta del av 
uppföljning.”

Dokumentet Riktlinjer för informationssäkerhet som nämns under ”Roller och ansvar” 
finns inte utan det är en felskrivning och det hänvisas nu till 
Informationssäkerhetsinstruktion Förvaltning och Informationssäkerhetsinstruktion 
Användare.

Informationssäkerhetssansvarig har det operativa ansvaret för samordning av 
informationssäkerhetsarbetet” är ändrat till ” Informationssäkerhetssansvarig har det 
operativa ansvaret för samordning av informationssäkerhetsarbetet i Katrineholms 
kommun”

5. Service- och tekniknämnden
En omfattande utbildnings- och informationskampanj kommer att genomföras av 
Digitaliseringsavdelningen när Informationssäkerhetspolicyn antagits och de tillhörande 
informationssäkerhetsinstruktionerna publicerats. 

Vid framtagandet av informationssäkerhetsinstruktionerna kommer ett flertal instanser 
i form av förvaltningarna och sakkunniga experter att konsulteras.

En överskådlig beskrivning över hur informationssäkerhetspolicyn och 
informationssäkerhetsinstruktionerna förhåller sig till andra styrande dokument om 
exempelvis informationshanteringsplan och riktlinjer för tillämpning av 
dataskyddsförordningen kommer att tas fram tillsammans med ansvariga för berörda 
styrande dokument.
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6. Kulturnämnden
Se punkt 5 ovan då Kulturnämnden har inlämnat samma synpunkter som Service- och 
tekniknämnden

7. Socialnämnden
Under Allmänt om informationssäkerhet står det: ”Det omfattar samtliga anställda, 
förtroendevalda, elever inom skola/förskola/vuxenutbildning och uppdragstagare som 
arbetar med kommunens information.” Meningen har ändrats till: ”Det omfattar 
samtliga anställda, förtroendevalda, myndiga elever inom skola/vuxenutbildning och 
uppdragstagare som arbetar med kommunens information.”

Följande roll och ansvar har lagts till i policyn ”Medarbetare, förtroendevald och myndig 
elev i skola/vuxenutbildning har ett ansvar att följa Informationssäkerhetspolicyn, 
Säkerhetsinstruktion Förvaltning och Säkerhetsinstruktion Användare.”

Klarspråk och begriplighet efterfrågas då en del begrepp och formuleringar kan 
upplevas som föråldrade och otydliga. Synpunkten noteras men ingen ändring kring 
detta görs utifrån att risken viktiga aspekter förloras.
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Informationssäkerhetspolicy 
för Katrineholms kommun
Informationssäkerhet är den del i organisationens lednings- och kvalitetsprocess som avser 
hantering av verksamhetens information. Informationssäkerhetspolicyn och särskilda 
informationssäkerhetsinstruktioner styr kommunens informationssäkerhetsarbete.

Policyns roll i informationssäkerhetsarbetet
Styrande dokument för informationssäkerhetsarbetet är Katrineholms kommuns 
informationssäkerhetspolicy och informationssäkerhetsinstruktionerna för användare och 
förvaltning.

Informationssäkerhetsinstruktion - Användare redovisar:

 hur en användare ska verka för att upprätthålla en god säkerhet. 

Målgruppen för instruktionen är samtliga medarbetare vid kommunen samt andra parter som 
får tillgång till kommunens informationstillgångar.

Informationssäkerhetsinstruktion Förvaltning redovisar: 

 det ansvar som ingår i de olika rollerna,
 hur informationssäkerhetsarbetet ska bedrivas,
 de riktlinjer som gäller för områden av särskild betydelse, samt
 regler för systemutveckling, systemunderhåll och incidenthantering.

Målgruppen för instruktionen är kommunens ledning, förvaltningsledning, systemägare och 
eventuell samordningsansvarig.

Allmänt om informationssäkerhet
Information är en av Katrineholms kommuns viktigaste tillgångar och hanteringen av den är en 
viktig del i arbetet med kommunens risk- och sårbarhetsanalys. 

Utgångspunkter i Katrineholms kommuns arbete med informationssäkerhet är:
 lagar, förordningar och föreskrifter, 

Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerhetsinstruktion 
Användare

Informationssäkerhetsinstruktion 
Förvaltning
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 krav uppsatta av Katrineholms kommun,
 avtal,
 att ge bättre förutsättningar för ledning, styrning, uppföljning, utvärdering och 

resursfördelning.

Med informationstillgångar avses all information oavsett om den behandlas manuellt eller 
automatiserat och oberoende av i vilken form eller miljö den förekommer. 

Informationssäkerheten omfattar kommunens informationstillgångar utan undantag. Med 
informationssäkerhet avses: 

 att informationen endast delges behöriga personer (konfidentialitet), samt att 
informationen levereras vid rätt tidpunkt och till skäliga kostnader, 

 att informationen är riktig, komplett och aktuell (riktighet),

 att information som efterfrågas och som kommunen har ett ansvar att tillhandahålla finns 
och inte medvetet eller omedvetet förstörs utan stöd i lag eller gallringsbeslut 
(tillgänglighet), och

 att eftersökande, förändring eller borttagning av information går att spåra (spårbarhet).

Informationssäkerheten är en integrerad del av Katrineholms kommuns verksamhet. Alla som 
hanterar informationstillgångar har ett ansvar att upprätthålla informationssäkerheten. Det 
omfattar samtliga anställda, förtroendevalda, myndiga elever inom skola/vuxenutbildning och 
uppdragstagare som arbetar med kommunens information.  Det är också ett ansvar för chefer 
på alla nivåer att aktivt verka för en positiv attityd till säkerhetsarbetet.

Var och en ska vara uppmärksam på och rapportera händelser som kan påverka säkerheten för 
Katrineholms kommuns informationstillgångar. Rapporteringen ska ske till närmsta chef samt 
Informationssäkerhetsansvarig.

Alla delar inom kommunen är bundna av denna informationssäkerhetspolicy. Lokala avvikelser 
från denna policy inom organisationen är tillåtet, dock reglerar denna policy en miniminivå för 
hur informationssäkerhetsarbetet ska bedrivas. Eventuella lokala avvikelser får inte obefogat 
begränsa tillgången till information.

Den som använder Katrineholms kommuns informationstillgångar på ett sätt som strider mot 
denna policy kan bli föremål för disciplinära åtgärder.

Mål 
För Katrineholms kommuns informationssäkerhetsarbete ska gälla att: 

 all personal har kunskap om gällande informationssäkerhetsregler,
 att informationsförsörjningen är säker, effektiv och bidrar till ökat skydd och stöd för medarbetare, 

andra användare, samverkande partners och tredje man,
 ingångna avtal är kända och följs,
 krishanteringsförmågan upprätthålls,
 det finns tillgång till en gemensam, säker och väl definierad infrastruktur för extern och intern 

datakommunikation,
 hotbilden för varje enskilt informationssystem som är av vikt för Katrineholms kommuns verksamhet 

analyseras fortlöpande,
 händelser i informationssystemen som kan leda till negativa konsekvenser förebyggs, såsom förlust, 

skada, sabotage, förvanskning av information och otillbörlig åtkomst,
 årliga mål för arbetet beslutas i och framgår av verksamhetsplaneringen,
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 Katrineholms kommun når sina övergripande visioner, strategier och mål. 

Principer och arbetssätt
Katrineholms kommun ska arbeta med informationssäkerhet på ett sätt så att ovanstående mål 
uppfylls. Arbetet med informationssäkerhet ska gentemot kommunens verksamheter vara 
normerande, stödjande och kontrollerande. 

Viktiga förmågor i det arbetet är att kunna identifiera hot, sårbarheter och risker rörande 
Katrineholms kommuns informationstillgångar samt att kunna utforma och införa 
säkerhetsåtgärder som reducerar dessa risker till en acceptabel nivå. 

Arbetet med informationssäkerhet inom Katrineholms kommun ska: 

 bygga på en helhetssyn som utgår från information, men som också innefattar processer, människor 
och teknik, 

 vara systematiskt och bygga på den etablerade standardserien SS-ISO/IEC 27000 och dokumenteras i 
ett ledningssystem för informationssäkerhet, 

 löpande ses över och förbättras, eftersom Katrineholms kommun och dess omvärld, inklusive hotbild, 
är under ständig förändring, 

 vara förebyggande och proaktivt, men också ha en god förmåga att kunna hantera incidenter, 
allvarliga störningar och kriser som ändå kan inträffa, 

 bygga på Katrineholms kommuns värderingar och ta hänsyn till verksamheters behov, externa krav 
samt rådande hotbild, 

 vara väl kommunicerat till verksamheten; all personal ska fortlöpande få information och utbildning 
för att nå och upprätthålla ett högt säkerhetsmedvetande och för att kunna leva upp till denna policy 
och underliggande riktlinjer för informationssäkerhet, 

 ske i aktiv samverkan med det omgivande samhället såsom myndigheter, företag och nätverk, särskilt 
sådana som är normgivande inom informationssäkerhet som till exempel SKR (Sveriges kommuner 
och regioner), MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap), SIS (Svenska institutet för 
standarder) och IMY (Integritetsskyddsmyndigheten).

Verksamhetsdriven informationssäkerhet genom informationssäkerhetsklassning 

Verksamheter har ansvar för sin informationssäkerhet och har bäst kunskap om hur känslig och 
kritisk deras informationsmängder är, och därmed informationens skyddsvärde. En 
verksamhetsdriven informationssäkerhet innebär att verksamheter utifrån informationens 
skyddsvärde ställer krav på de aktörer som hanterar informationen, exempelvis 
användare, systemansvariga samt drifts- och systemleverantörer. 

För detta ändamål ska informationsklassning tillämpas, där information klassas med syftet att 
ge känslig och kritisk information ett starkare skydd än annan information. Därigenom kan en 
anpassad och effektiv informationssäkerhet skapas. 

Katrineholms kommun ska tillämpa en enhetlig modell för informationsklassning som anger 
olika nivåer av skyddskrav vari information ska klassas baserat på interna och externa krav på 
informationens konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet och spårbarhet.

Roller och ansvar 
Grundprincipen är att ansvaret för informationssäkerheten följer det ordinarie 
verksamhetsansvaret. Detta gäller från kommunledningen till den enskilde medarbetaren, och 
innebär att den som är ansvarig för en viss verksamhet också är ansvarig för 
informationssäkerheten inom verksamhetsområdet 
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Nedan beskrivs informationssäkerhetsansvaret för ett antal roller. Ansvaret och tillhörande 
åligganden för respektive roller beskrivs utförligare i Informationssäkerhetsinstruktion 
Förvaltning och Informationssäkerhetsinstruktion Användare.

Kommunstyrelsen har ägandeskapet för informationssäkerhetspolicyn och det övergripande 
ansvaret för informationssäkerheten. Kommunstyrelsen ansvarar även för att vid behov besluta 
om förändringar.

Nämnderna har det yttersta ansvaret inom respektive verksamhetsområde. Det innebär ansvar 
för att styrdokumentet beaktas i beslutsprocessen samt för att efterfråga och ta del av 
uppföljning. 

Arkivmyndigheten/Arkivmyndigheterna leder arbetet med framtagande av 
dokumenthanteringsplaner, instruktioner för arkivering av digital/manuell information

Informationssäkerhetssansvarig har det operativa ansvaret för samordning av 
informationssäkerhetsarbetet i Katrineholms kommun. Det innebär ansvar för att dokumentet 
efterlevs, att det finns tillgängligt, att följa eventuellt ändrade förutsättningar för dokumentet, 
att dokumentet följs upp och revideras samt att dokumentet är aktuellt och uppdaterat. 
Informationssäkerhetsinstruktioner beslutas av Informationssäkerhetsansvarig. 
Referensgruppen i revisionsarbetet består av kommunjurist, säkerhetsansvarig, 
säkerhetsskyddsansvarig.

IT-säkerhetsansvarig samordnar arbetet med säkerheten i Katrineholms kommuns IT-miljö. IT-
säkerhetsansvarig har tillsynsansvar för att IT-miljön är tillförlitlig och motsvarar interna och 
externa krav.

Dataskyddsombud kontrollera att dataskyddsförordningen (GDPR) följs inom Katrineholms 
kommun genom att utföra kontroller samt genomföra informations- och utbildningsinsatser.

Systemägaren är den som har ansvaret för den verksamhet som aktuellt informationssystem 
stödjer. Varje facknämnd utser systemägare för informationssystem inom nämndens 
ansvarsområde. Denna policy upphäver inte det normala linjeansvaret. Det är alltid 
nämnden/styrelsen som har det övergripande ansvaret för informationen i ett IT-system. 
Systemägaren ansvarar för att basnivån för informationssäkerheten uppnås. 

Systemförvaltarna utses av respektive systemägare och ansvarar för den dagliga användningen 
av informationssystemen. 

Medarbetare, förtroendevald och myndig elev i skola/vuxenutbildning har ett ansvar att följa 
Informationssäkerhetspolicyn, Säkerhetsinstruktion Förvaltning och Säkerhetsinstruktion 
Användare.

Revidering och uppföljning 
Revidering:

 Informationssäkerhetspolicyn ska ses över vid revidering av kommunplanen eller årligen.
 Informationssäkerhetsinstruktionerna revideras vid behov eller vid förändringar i 

informationssäkerhetspolicyn som påverkar informationssäkerhetsinstruktionerna. 

Uppföljning är en viktig del i informationssäkerhetsarbetet för att bevaka att: 

 beslutade åtgärder är genomförda 
 årliga mål är uppfyllda 
 regler följs, och 
 att policy, säkerhetsinstruktioner och riskanalyser vid behov revideras. 
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Definitioner 
Informationssäkerhet  
• rätt information är tillgänglig för rätt person när den behövs och på ett 

spårbart sätt  
• det är möjligt att spåra vem som tagit del av högt säkerhetsklassad 

information 
• informationen är och förblir riktig  

System 
• mjukvara för inmatning, bearbetning och lagring av data.  
• kan användas av en eller flera användare och vara installerat lokalt eller på 

en server. 
Med informationssystem avses alla processer och system som innehåller 
information. 

Med information avses det innehåll eller de meddelanden som överförs vid 
kommunikation, oberoende av i vilken form eller miljö den förekommer. 
Information finns exempelvis tryckt på papper, lagrad elektroniskt, överförs med 
post, e-post eller via integrationer samt visas på film eller nämns i ett samtal. 

Med kommunikation avses överföring av information mellan människor eller 
apparater. 

6900 är benämningen på IT-kontorets servicedesk. Följande kontaktinformation 
gäller: 

• kontakt via e-post är 6900@katrineholm.se 
• kontakt via telefon är 0150-(5) 6900 

Med intrång menas att man tillgodogör sig information som: 
• ej är relevant för just nu rådande arbetssituation 
• saknas samtycke till 

SPAM 
• Reklam med e-post som skickas till många personer samtidigt men som 

mottagarna inte har beställt. 

Med incident avses en tillfällig händelse, ett tillbud eller ett missöde. 

BITS Plus 
• system framtaget av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som 

kartlägger informationssäkerhetsnivån för verksamhetssystem (MSB). 
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DISA 
• datorstödd informationssäkerhetsutbildning för användare via webben 

(http://disa.msb.se/) 
 
Omfattning 
Vad omfattas 
Informationssäkerheten omfattar kommunens alla informationstillgångar som 
finns i kommunens besittning. Exempel på informationstillgångar kan vara: 

• information som finns i datorer eller på servrar 
• information som skickas med e-post, chatt eller liknande 
• information som finns på mobila enheter ex telefoner och surfplattor 
• information som finns lagrad på externt media ex USB-minne m.m. 
• information som visas på webbsidor eller via sociala medier 
• information som överförs muntligt via ett samtal med telefon, direkt eller 

annat media 
• information som finns i skriftlig form  

 
Vem omfattas 
Samtliga anställda, förtroendevalda, elever inom skola/förskola/vuxenutbildning 
och uppdragstagare som arbetar med kommunens information omfattas av 
informationssäkerhetspolicyn. 

  

 
 

http://disa.msb.se/
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Policyns roll i informationssäkerhetsarbetet  

Informationssäkerhetspolicyn redovisar ledningens viljeinriktning och mål för 
informationssäkerhetsarbetet. Policyn konkretiseras i 
informationssäkerhetsinstruktioner. Policyn är framtagen enligt 
rekommendation från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). 

Informationssäkerhet är den del av kommunens lednings- och kvalitetsprocess 
som handlar om hur verksamheten hanterar information. 

Informationssäkerhetspolicyn och särskilda informationssäkerhetsinstruktioner 
styr kommunens arbete kring informationssäkerhet. 

 
Allmänt om informationssäkerhet och IT 
Information är en av Katrineholms kommuns viktigaste tillgångar. 
Utgångspunkter i kommunens säkerhets- och policyarbete inom 
informationsteknologi är: 

• lagar, förordningar och föreskrifter 
• krav uppsatta av Katrineholms kommun 
• avtal 
• överenskommelse 
• öka effektiviteten genom rätt IT-stöd i förvaltningarna 
• ge bättre förutsättningar för ledning, styrning, uppföljning, utvärdering och 

resursfördelning 
 
Hanteringen av informationen är en viktig del i risk- och sårbarhetsanalyser. 
 
Överordnade chefer har rätt att, efter kontakt med personalkontor och en 
skriftlig begäran till IT-kontoret, få tillgång till information, inklusive e-post och 
hemkataloger på en medarbetare vid misstanke om oegentligheter. 
 
I det fall det rör en förtroendevald politiker har kommunstyrelsens ordförande 
efter kontakt med personalkontoret samt kommunjuristen rätt att, efter en 

 
Informationssäkerhetspolicy 

Informationssäkerhetsinstruktion 
Användare 
(Infosäk A) 

Målgrupp: Samtliga medarbetare 

Informationssäkerhetsinstruktion 
Kontinuitet och Drift 

(Infosäk KD) 
Målgrupp: IT-driftansvariga 

Informationssäkerhetsinstruktion 
Förvaltning 
(Infosäk F) 

Målgrupp: Ledning, systemägare och 
samordningsansvarig 
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skriftlig begäran till IT-kontoret, få tillgång till den förtroendevaldes e-post och 
hemkatalog vid misstanke om oegentligheter. 
 
Skulle det röra kommunstyrelsens ordförande eller kommunfullmäktiges 
ordförande, som inte har någon chef över sig, har de möjlighet att via 
personalkontoret göra en anmälan för varandra. 
 
Informationssäkerhet är en integrerad del av vår verksamhet. Samtliga chefer 
ansvarar för att all sin personal är väl insatta i informationssäkerhetspolicyn och 
efterlever denna. Alla som hanterar informationstillgångar ansvarar för att 
upprätthålla informationssäkerheten. 
 
Samtliga som omfattas av denna policy ska vara uppmärksamma på, och 
rapportera händelser som kan påverka säkerheten för kommunens 
informationstillgångar. Rapportering ska ske till systemägaren som i sin tur 
rapporterar till informationssäkerhetssamordnaren inom organisationen. 
Lokala avvikelser från denna policy inom organisationen är tillåtet, dock 
reglerar denna policy en miniminivå på informationssäkerheten. 
Disciplinära åtgärder i enighet med arbetsrätten eller motsvarande kan vidtas 
mot den som använder informationstillgångarna på ett sätt som strider mot 
informationssäkerhetspolicyn. 
 
Mål 
Att ha ett säkert informationsflöde med rätt skydd för informationen så att den 
är: 
• säkrad mot förlust 
• säkrad mot skada 
• säkrad mot sabotage 
• säkrad mot stöld 
• säkerhetsställd gällande riktighet 
säkrad mot otillbörlig åtkomst 
 
Dessa mål hanteras och bör följas upp i respektive verksamheters 
verksamhetsplan. 
 
Ansvar 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för informationssäkerheten. 
Informationssäkerhetssamordnaren har det operativa ansvaret för samordning av 
informationssäkerhetsarbetet. 
 
Varje facknämnd utser systemägare för informationssystem inom nämndens 
ansvarsområde. 
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Systemägare bör vara den som har ansvaret för den verksamhet som aktuellt 
informationssystem stödjer. Systemägare utser även systemförvaltare för 
respektive informationssystem. 
Beskrivning av roller och ansvar framgår av Infosäk F. 
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Generella krav 
Kommunens informationssystem 
Samtliga informationssystem ska vara identifierade och förtecknade på central 
plats (http://system.katrineholm.se). 
Informationssystem som är av vikt, viktigheten beslutas av systemägare, ska 
genomgå en riskanalys. Riskanalysen genomförs med stöd av kommunens 
verktyg för analys av informationssäkerhet (BITS Plus). Underlaget från 
riskanalysen ska ligga till grund för driftnivå av informationssystemen. 
 
Informationssäkerhetsutbildning 
All personal ska regelbundet genomgå utbildning i informationssäkerhet för att 
informationssäkerheten ska upprätthållas. 
 
Informationsklassning 
Information som hanteras på myndigheten ska klassificeras med avseende på 
sekretess, riktighet och tillgänglighet enligt kommunens klassningsmodell i 
Infosäk A. 
 
Internet  
Förutsättningar och restriktioner för användandet av Internet dokumenteras i 
Säkerhetsinstruktion för användare. 
 
E-post  
Förutsättningar och restriktioner för användandet av e-post dokumenteras i 
Säkerhetsinstruktion för användare. 
 
Kontinuitetsplanering 
Kontinuitetsplaneringen krävs för att bedriva verksamheten på en acceptabel 
nivå under såväl normala förhållanden som vid extraordinära händelser. En 
kontinuitetsplan ska även finnas för driften av IT-verksamheten baserad på de 
olika informationssystemens samlade krav och vara integrerade med 
Katrineholms kommuns gemensamma kontinuitetsplan. 
 
Revidering 
Revideringstid av informationssäkerhetspolicy och underdokument 
• informationssäkerhetspolicyn ska ses över vid revidering av kommunplanen 

eller vid behov. 
• informationssäkerhetsinstruktionerna revideras vid behov eller vid 

förändringar i informationssäkerhetspolicyn som påverkar 
informationssäkerhetsinstruktionerna.  

 
 



 

 
 

10 (10) 
INFORMATIONSSÄKERHETSPOLICY FÖR 
KATRINEHOLMS KOMMUN 
Styrdokument -  
Övergripande anvisningsdokument 

 Datum 

2013-12-16 
 

Revideringsansvar 
IT-chef är revisionsansvarig för informationssäkerhetspolicyn med 
underliggande dokument. 
 
Beslutsinstans och referensgrupper 
Informationssäkerhetspolicyn beslutas av Kommunstyrelsen, 
Informationssäkerhetsinstruktioner beslutas av IT-chef på delegation från 
kommunstyrelsen, IT-rådet är referensgrupp i revisionsarbetet. 
 
Revidering och uppföljning 
Uppföljning är en viktig del i informationssäkerhetsarbetet för att säkerhetsställa 
att:  
• beslutade åtgärder är genomförda 
• årliga mål är uppfyllda 
• policy följs 
• att policy, säkerhetsinstruktioner och riskanalyser vid behov revideras 
 
Referenser 
Katrineholms kommuns författningssamling 
http://www.katrineholm.se/Om-kommunen/Styrdokument-och-
planer/Forfattningssamling1 

_________________ 
 

 
 

http://www.katrineholm.se/Om-kommunen/Styrdokument-och-planer/Forfattningssamling1
http://www.katrineholm.se/Om-kommunen/Styrdokument-och-planer/Forfattningssamling1
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Inledning 
Med informationssäkerhet avses den samlade effekten av de skyddsåtgärder som 
tillsammans minskar eller eliminerar effekterna av hot och risker som riktar sig mot 
IT-stödets och informationsresursernas tillgänglighet, riktighet, sekretess och 
spårbarhet. 
 
Med information avses här all information oberoende av i vilken form eller miljö den 
förekommer - den kan vara muntlig, skriven, tryckt eller elektronisk. Då datorer och 
IT-system idag har en så central roll som bärare av information blir denna instruktion 
dominerad av frågor rörande detta. 
 
Styrande dokument för arbetet med informationssäkerhet i Katrineholms kommun är 
informationssäkerhetspolicy med tillhörande instruktioner. 
 
Denna Informationssäkerhetsinstruktion för förvaltning (Infosäk F) redovisar:  

• de olika rollernas ansvar 
• riktlinjer för områden av särskild betydelse  
• regler för systemutveckling, systemunderhåll och hantering av incidenter 
 
Organisation och ansvar 
Ledningen  
Kommunstyrelsen beslutar om hur informationssäkerhetsarbetet ska bedrivas. 
Ansvarets omfattning framgår av BITS. BITS är ett verktyg för 
informationssäkerhetsanalys enligt BITS-konceptet från Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB). 
 
IT-råd 
IT-rådets syfte är att som samverkande organ, med deltagare från samtliga 
förvaltningar, verka för en IT-verksamhet som är kommungemensam, 
verksamhetsstyrd och kostnadseffektiv. 
 
IT-rådets mål är att IT-ärenden ska behandlas utifrån kommunens befintliga 
styrdokument och att revidera IT-strategin, så att den stödjer IT-visionen. 
 
Informationssäkerhetssamordnaren  
Informationssäkerhetssamordnaren stödjer arbetet med att uppnå målen för 
informationssäkerhetspolicyn samt ansvarar för att de delar av IT-stödet som är 
gemensamma för hela verksamheten analyseras. Analyserna ska genomföras med 
stöd av BITS Plus. Informationssäkerhetssamordnaren stödjer och följer upp 
systemägarnas arbete med att genomföra säkerhetsanalyser av verksamhetssystem.  
 
Systemägare 
I enlighet med kommunfullmäktiges beslut att varje facknämnd utser systemägare för 
informationssystem inom nämndens ansvarsområde.  
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Systemägaren har det yttersta ansvaret för systemet och ansvarar bl.a. för: 

• se till att genomföra analyser av systemets säkerhet med stöd av verktyget BITS 
Plus 

• utse systemförvaltare, samt för att ge systemförvaltaren stöd i dennes roll som 
utförare av vissa moment inom systemdriften 

• att lagar och förordningar följs ex personuppgiftslagen (PUL) 
• informationen i systemet är i enighet med informationssäkerhetspolicyn 
• att det finns en SNÖ (ServiceNivåÖverenskommelse) med IT-kontoret för 

reglering av driftansvaret 
• att information och utbildning ges till berörd personal 
• att systemet utvecklas i linje med kommunens IT-vision, IT-strategi och 

informationssäkerhetspolicy 
• att hålla kontakt och utbyta information med IT-kontoret och IT-råd 
• att godkänna nya versioner av systemet  
• att licenser finns i erforderlig mängd och att en överlämning sker av licenserna 

och programvara till IT-kontoret vid installation 
• att fastställa felhanteringsrutinen för varje system 
 
Systemförvaltare  
Systemförvaltaren utses av Systemägaren och ansvarar, i samverkan med IT-kontoret, 
för den dagliga driften och förvaltning av aktuellt system. 
 
Systemförvaltarens roll är bl.a. att: 

• verkställa beslut som systemägaren fattar 
• informera sig om och bli väl förtrogen med programmets innehåll, struktur och 

termer 
• upprätta, införa och utvärdera systemförvaltarrutiner 
• se till att uppgifterna i systemet är aktuella och korrekta 
• se till att användarna/grupperna har rätt behörighet i systemet 
• tillhandahålla aktuell användarhandledning 
• ansvara för användarsupporten rörande verksamhetsrelaterade frågor i systemet 
• rapportera och förbereda ärenden och beslut som skall hanteras av systemägaren 
• rapportera fel, brister, regelbrott och oegentligheter till systemägaren och 

informationssäkerhetssamordnaren 
• hantera felanmälningar från kommunens gemensamma Servicedesk och åtgärda 

eller vidarebefordrar problemet till leverantören 
• ge förslag till ändringar/utveckling av systemet 
• ansvara för arbetet med säkerhetsfrågor som rör systemet 
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• ansvara för planering av datum för produktionssättning inför nya releaser/ 
versioner i samråd med IT-kontoret 

• ansvara för att samtliga användare i systemet är informerade om planerade 
driftavbrott 

• ansvara för tester vid uppdateringar och felrättningar 
• ansvara för att kontroll och uppföljning av SNÖ följs 
• se till att reservrutiner, serviceavtal mm, finns så att systemägarens krav på lägsta 

tillåtna avbrottstid kan tillgodoses 
• se till att det finns lättillgänglig användardokumentation och handböcker till 

systemen, samt att dessa hålls aktuella och väl spridda hos användarna 
• tillse att organisationens systemförteckning1 är uppdaterad med relevant 

information 
 
IT-chef  
IT-chefen ansvarar för avveckling, uppgradering, utökning och implementering av 
IT-system samt utrustning i syfte att nå kostnadseffektiva lösningar för Katrineholms 
kommun inom ramen för antagna mål och ekonomiska ramar och i enlighet med 
Katrineholms kommuns delegationsordning. 
 
IT-chef är systemägare för kommungemensamma system. IT-chef har ansvaret för att 
dessa fungerar. IT-chef ansvarar för att en analys av dessa genomförs med stöd av 
BITS Plus. 
 
IT-chef ansvarar för att Informationssäkerhetsinstruktionerna Infosäk A, Infosäk F 
samt Infosäk KD upprättas och underhålls. Infosäk KD ska vara samordnad med 
myndighetens gemensamma kontinuitetsplan. 
 
Systemadministratör  
Systemadministratören tillhör IT-kontoret och har den tekniska kompetensen. 
Systemadministratören ansvarar tillsammans med systemägaren och 
systemförvaltaren för att den dagliga driften upprätthålls enligt SNÖ.  
 
Regler och rutiner  
Ansvar för IT-utrustning 
All IT-utrustning ska vara förtecknad och stöldmärkt. Undantag från stöldmärkning 
kan beslutas av IT-chef. Av en förteckning ska framgå utrustningens placering, 
användare och datornamn. Omflyttning och överlåtelse av utrustning får inte ske utan 
samråd med IT-kontoret. 
 
Anskaffning av IT-utrustning, görs i samråd med IT, se tjänstekatalog. 

1 http://system.katrineholm.se 
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Flyttning av IT-kommunikation 
Förvaltningarna har skyldighet att i god tid kontakta IT-kontoret när det avser flytt. 
Verksamheter som flyttar utan att planera och meddela IT-kontoret före 
budgetplaneringen betalar kostnaden för flytt och kommunikation själva fram till 
nästa budgetperiod. 
 
Utbildningsansvar 
Systemägaren ansvarar för att:  

• användare ges grundläggande informationssäkerhetsutbildning före tilldelning av 
behörighet i nätverket 

• användarhandledning för aktuellt system finns  
• medarbetare har tillräckliga kunskaper om säkerhetsreglerna för de 

informationssystem de behöver för de egna arbetsuppgifterna  
 
Information och utbildning av anställda ska omfatta:  

• informationssäkerhetens betydelse för verksamheten  
• innehållet i Informationssäkerhetspolicyn  
• Informationssäkerhetsinstruktion för Användare (Infosäk A)  
• Kortversion av användarinstruktion och ansvarsförbindelse ska skrivas på av den 

anställda och skickas in till IT-kontoret 
 
Säkrade utrymmen  
Känslig information från informationssystem ska lagras på resurser i datorhallar som 
ska vara försedda med kontrollsystem för in- och utpassering.  
Utrymmen med konsolutrustning ska vara låsta när de är obemannade.  
Utrymmen med kopplingspunkter ska vara låsta och enbart behörig personal ska ha 
tillträde.  
Känslig information som inte hanteras i informationssystem ska förvaras i 
brandklassade säkerhetsskåp.  
Servicepersonal, städpersonal m.fl. ska övervakas i dessa utrymmen. 
 
IT-chef/Informationssäkerhetssamordnaren beslutar om och när tillträde till säkrade 
utrymmen tillåts. 
 
Utbyte av information  
Om media som innehåller information som klassats som ”mycket hög nivå” måste 
transporteras fysiskt ska IT-chef/Informationssäkerhetssamordnaren kontaktas för 
beslut om tillvägagångssätt.  
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Övervakning 
För informationssystemsloggar ska systemägaren besluta:  

• Vad som ska loggas 
• Hur ofta loggarna ska analyseras  
• Vem som ansvarar för analyser av dem  
• Hur länge de ska sparas  
• Hur de ska förvaras  
 
Styrning av användares åtkomst  
För att säkerställa att endast behöriga användare har tillgång till nätverket ska åtkomst 
till nätverket beställas enligt anvisningar som finns på Intranätet under IT. 
 
Innan användaren får konto i nätverket måste en ansvarsförbindelse för kommunens 
IT-resursers skrivas under och lämnas till IT-kontoret. 
 
Samma tillvägagångssätt gäller även när konsulter eller andra utför arbete i 
informationssystem. Leverantörslösenord och behörigheter ska förvaras inlåsta. 
 
Styrning av åtkomst till information 
Användare ska bara ges tillgång till den information som krävs för arbetet.  
 
Särskild hänsyn ska tas till PUL. 
 
Styrning av åtkomst till nätverk  
IT-chefen beslutar om 

• autentisering vid externa anslutningar  
• anslutning av utrustning till nätverket  
• anslutning av externa nätverk till kommunens eget nät med ingående 

säkerhetsfunktioner, autentisering etc.  
• anslutning av trådlösa nät  
• säkerhet vid Internetanslutning  
 
IT-chefen ansvarar för  

• att en översikt av säkerhetsarkitekturer för interna nätverket och 
kommunikationsanslutningar upprättas  

• administrationen av brandväggen samt besluta om vad som ska loggas i den, vem 
som ansvarar för uppföljningen av loggarna, hur ofta uppföljning ska ske och hur 
länge loggarna ska sparas  

• att upprätta underlag för fullmäktiges beslut om kommunikationstjänster  
 
Styrning av åtkomst till operativsystem  
IT-chefen beslutar i vilken utsträckning användning av administrationsverktyg eller 
systemhjälpmedel som kan förbigå system- och tillämpningsspärrar ska användas.  
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Kontroll och revision av programlicenser  
IT-kontoret ansvarar för de kommungemensamma licenserna såsom Office och 
Adobe. Därutöver har varje förvaltning ansvar för att antalet programinstallationer 
överensstämmer med antalet inköpta licenser på sin förvaltning. Varje förvaltning 
ansvarar för att köpa in sina egna programlicenser till respektive förvaltnings system. 
Villkoren för slutanvändning av licenserna ska uppfyllas. Vid en 
programvarurevision ska förvaltningen kunna visa upp aktuell dokumentation på 
antalet licenser och installationer. IT-kontoret kan vid behov göra sticksprovkontroll. 
 
Kommunen måste kunna visa upp giltiga licenser för installerade program på 
samtliga kommunala datorer närhelst det begärs. Detta innebär att IT-kontoret kan 
komma att göra inventeringar. 
 
Externa utövare 
Beställare av utomstående leverantörers tjänster ska följa upp och granska att 
säkerhetsöverenskommelser följs. Om extern personal, t.ex. konsulter, ska ges 
tillgång till kommunens olika system, så ska det ske via utrustning som kommunen 
tillhandahåller. Undantag kan medges av IT-chef vid särskilda behov, t.ex. vid 
outsourcing av drift eller underhåll. 
 
Anskaffning av informationssystem och övrig utrustning  
Inför nyanskaffning och införande av ett informationssystem ska IT rådet informeras, 
därefter ska förvaltningschef, eller av denne utsedd person, i samarbete med 
Informationssäkerhetsansvarig och IT-kontorets förvaltningskontakt utforma en 
projektplan över införandet. 
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Denna projektplan ska minst omfatta:  

• verksamhetens beskrivning av behov och mål med anskaffningen  
• en utsedd systemägare 
• en inledande systemsäkerhetsanalys med stöd av BITS Plus beroende på 

systemets betydelse. Analysen syftar till att klarlägga säkerhetskraven på det 
system som planeras att införas och den utökas därefter med en 
kravspecifikation som minst omfattar: 
o integrationskrav med andra system  
o krav på test  
o tidplan  
o personella och ekonomiska resurser  
o klarlägga behov av användarutbildning  

 
Ansvarig för nyanskaffningsprojekt förbereder överlämnandet från test och 
utveckling till drift och förvaltning tillsammans med den tilltänkte systemägaren. 
Beslut om tidpunkt från vilken systemet övergår från projekt till förvaltning fattas av 
systemägaren. I och med detta övergår ansvaret till systemägaren som då också 
övertar all dokumentation samt upprättar SNÖ-avtal och en systemsäkerhetsanalys.  
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Klassning av information 
Information som hanteras i IT-baserade informationssystem  
För information som lagras i informationssystem måste inte bara sekretessaspekten 
beaktas, utan även kraven på riktigheten i informationen och tillgängligheten till den. 
 
   Säkerhets- 
          aspekt 
 
Kravnivå  

Sekretess 
(konfidentialitet)  

Riktighet  Tillgänglighet  

Mycket hög 
nivå  

Information som 
kan medföra 
mycket allvarliga 
negativa 
konsekvenser för 
egen eller annan 
organisations 
verksamhet eller 
för enskild person 
om den röjs för 
obehörig 

Information som kan 
medföra mycket 
allvarliga negativa 
konsekvenser för 
egen eller annan 
organisations 
verksamhet eller för 
enskild person om 
den är felaktig 

Information som ska 
vara åtkomlig inom 
högst 2 timmar inom 
kontorstid för att inte 
medföra oacceptabla 
konsekvenser för egen 
eller annan 
organisations 
verksamhet eller för 
enskild person 

Hög nivå  Information som 
kan medföra 
allvarliga 
negativa 
konsekvenser för 
egen eller annan 
organisations 
verksamhet eller 
för enskild person 
om den röjs för 
obehörig  

Information som kan 
medföra allvarliga 
negativa 
konsekvenser för 
egen eller annan 
organisations 
verksamhet eller för 
enskild person om 
den är felaktig  

Information som inte 
behöver vara åtkomlig 
inom 2 timmar, men 
inom högst 8 timmar 
inom kontorstid för att 
inte medföra 
oacceptabla 
konsekvenser för egen 
eller annan 
organisations 
verksamhet eller för 
enskild person  

Basnivå  Information som 
kan medföra 
mindre allvarliga 
negativa 
konsekvenser för 
egen eller annan 
organisations 
verksamhet eller 
för enskild person 
om den röjs för 
obehörig  

Information som kan 
medföra mindre 
allvarliga negativa 
konsekvenser för 
egen eller annan 
organisations 
verksamhet eller för 
enskild person om 
den är felaktig  

Information som inte 
behöver vara åtkomlig 
inom 8 timmar inom 
kontorstid för att inte 
medföra oacceptabla 
konsekvenser för egen 
eller annan 
organisations 
verksamhet eller för 
enskild person  
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Anm: Följande typ av information hanteras utanför klassningsmodellen: 

• Information som avser rikets säkerhet. Sådan information ska hanteras enligt 
särskilda bestämmelser.  

• Information som har extrema krav på sig att vara tillgänglig. 
• Information som inte bedöms ha krav på sig vare sig avseende sekretess 

(konfidentialitet), riktighet eller tillgänglighet.  
 
De åtgärder som ska vidtas för att uppfylla säkerhetskraven på respektive 
informationssystem framgår av analys av dessa med BITS Plus. 
 
Säkerhet i utvecklings- och underhållsprocesser  
Förslag om önskemål på förändringar i systemen lämnas till systemägaren. Arbetet 
bedrivs enligt Katrineholms kommuns modell för införande och utveckling av 
informationssystem. 
 
Hantering av informationssäkerhetsincidenter  
Vid misstanke om intrång eller andra incidenter ska användare agera enligt 
informationssäkerhetsinstruktion för Användare (Infosäk A) 
 
Informationssäkerhetssamordnaren ska sammanställa och rapportera till IT-chef:  

• intrång och försök till intrång  
• brott mot lagstiftning och internt regelverk  
• incidenter som orsakar eller skulle kunna orsaka betydande avbrott och störningar  
• konsekvenser och förslag till åtgärder efter intrång eller funktionsfel 
 
Efterlevnad av rättsliga krav 
Anvisningar för skydd av register och handlingar ska följas, se Infosäk A. 
 
Miljö och IT 
Katrineholms kommun ska vara ett föredöme när det gäller att ta ansvar för miljön 
och människors hälsa och ska därför så långt det är möjligt välja de ur miljösynpunkt 
bästa alternativen vid inköp och upphandlingar. De leverantörer som används vid 
inköp av IT-utrustning är valda för att uppfylla detta syfte. 
 
IT-utrustning och el skrot lämnas till återvinning för att användbara delar ska tas 
tillvara och övrig sorteras med tanke på vårt ansvar för miljön. 
 
Revidering 
IT-chef reviderar fortlöpande detta dokument med IT-rådet som referensgrupp. 
Giltighet av detta dokument följer Informationssäkerhetspolicyn. 
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Referenser 
Katrineholms kommuns Informationssäkerhetspolicy, KS 2010/311 
 
Basnivå för Informationssäkerhet – BITS, http://www.msb.se 

 



 
 
 

 
 

1 (11) 
 Datum  

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 
 

2013-09-16  

 
 

Informationssäkerhetsinstruktion för användare 
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Inledning 
Med informationssäkerhet avses den samlade effekten av de skyddsåtgärder som 
tillsammans minskar eller eliminerar effekterna av hot och risker som riktar sig mot 
IT-stödets och informationsresursernas tillgänglighet, riktighet, sekretess och 
spårbarhet. 
 
Med information avses här all information oberoende av i vilken form eller miljö den 
förekommer - den kan vara muntlig*, skriven, tryckt eller elektronisk. Då datorer och 
it-system idag har en så central roll som bärare av information blir denna instruktion 
dominerad av frågor rörande detta. 
 
Styrande dokument för arbetet med informationssäkerhet i Katrineholms kommun är 
informationssäkerhetspolicy med tillhörande instruktioner. 
 
Denna Informationssäkerhetsinstruktion för användare (Infosäk A) redovisar hur 
användaren ska agera för att upprätthålla god säkerhet. 
 
Syfte 
För att skydda de värden informationen representerar krävs ett säkerhetsmedvetande 
hos alla. Användarinstruktionen ska hjälpa dig leva upp till de säkerhetskrav som 
ställs och ge kunskap om vilket ansvar du har.  
 
Efterlevnad 
Vid underlåtenhet att följa eller medvetet bryta mot användarinstruktionen görs en 
utredning i samråd med it-kontoret och personalkontoret. Efter utredning kan rätten 
att använda it-resurser begränsas eller återkallas och arbetsrättsliga åtgärder som 
disciplinpåföljd bli aktuella. 

* Muntligen överförd information ges inte mycket utrymme i denna instruktion. Samtidigt kan vi 
konstatera att vi inom det området har några av de största hoten mot vår informationssäkerhet. Det är 
viktigt att var och en tänker på var man pratar och med vem. Ett stort ansvar vilar på den enskilde kring 
de sekretessbelagda uppgifter man tar del av i sitt arbete. 
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Din arbetsplats 
Med din arbetsplats menar vi din fysiska arbetsplats och den IT-utrustning du 
hanterar i ditt arbete.  
 
Programvaror 
Med programvara menar vi datorprogram som är avsedda att installeras på din dator 
och användas i syfte att underlätta dina arbetsuppgifter. 
 
Respektive programvaras licensavtal bestämmer hur programvaran får hanteras. De 
program som krävs för att du ska kunna utföra ditt arbete på ett tillfredställande sätt 
ska finnas installerat på datorn. Beslut gällande detta fattas av din chef i samråd med 
IT-kontoret. Giltig licens erfordras. 
 
Om du lämnar arbetsplatsen 
När du lämnar arbetsplatsen för dagen ska du alltid stänga av din dator av miljö- och 
säkerhetsskäl. Datorn ska däremot alltid vara ansluten till strömuttag och nätverk 
eftersom underhåll av datorn och program kan ske nattetid via nätverket. Datorer som 
ej är anslutna kommer uppdateras/installeras vid nätanslutning. 
 
Blåtand (bluetooth) 
Blåtand eller bluetooth är en standard för trådlös kommunikation mellan olika 
enheter, som te.x. en dator och ett tangentbord. 
 
Blåtand på din IT-utrustning ska generellt ska vara avstängd då du inte använder den. 
Tänk på att byta till ett personligt lösenord. När blåtand är påslagen bör du iaktta 
försiktighet. 
 
Trådlöst nät (WLAN) 
Det trådlösa nätet på din IT-utrustning ska generellt vara avstängd då du inte 
använder det. Tänk på att information som skickas över oskyddat nätverk kan vara 
synligt för andra. 
 
Katrineholms kommuns, administrativa och pedagogiska, trådlösa nätverk kräver att 
det finns ett certifikat på datorn. Det publika trådlösa nätverket kräver 
inloggningsuppgifter och ger endast tillgång till Internet. 
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Användarens ansvar 

Du ska  
• ha antivirusprogram installerat och uppdaterat på din pc, smartphone och 

läsplatta 
• vid installationer av ”appar” på läsplatta och smartphone noga kontrollera 

appens åtkomstbehörigheten  
• ha skärmlås aktiverat på din dator, smartphone och läsplatta 
• låsa ditt rum eller lägga in akter i dokumentskåp när du lämnar rummet, om 

du hanterar handlingar med sekretessuppgifter  
• låsa din dator när du lämnar rummet (Ctrl+Alt+Del och välj Lås datorn) 

 
Kontakta Service Desk, 6900, vid: 

• fysiska ingrepp på din IT-utrustning 
• felanmälan av IT-utrustning 
• beställning av installation och konfiguration på IT-utrustning 
• kassering av IT-utrustning 
• återställning av backup 

 
Du får inte 

• installera egna programvaror på datorer som är anslutna till kommunens 
nätverk 

 
Tänk också på att 
Du lämnar spår efter dig när du är inloggad och arbetar i systemen. Systemen kan 
därför spåra bland annat obehörig åtkomst. Syftet med att kunna spåra användandet 
av systemen är att skydda informationen och för att undvika att oskyldiga misstänks, 
om oegentligheter inträffar.  
 
Loggar är allmän handling och innebär att de ska lämnas ut på begäran från 
myndigheter, allmänhet eller media.  
 
Tänk på att flyttbara lagringsmedia som t.ex. CD, USB-minnen, mobiltelefoner, 
m.m., kan innehålla skadlig kod (t.ex. virus). Rådfråga Service Desk, 6900, om du är 
osäker. 
 
När du får besök av it-tekniker för hjälp med datorn, be dem gärna att legitimera sig 
så att du vet var de kommer ifrån. 
 
Du bör ha samma säkerhetstänkande när du hanterar papper och pärmar, som när du 
hanterar information med hjälp av datorer och telefoner.  
Vid utskrift av känslig information var noga med att direkt gå och hämta utskrifter.  
 
För att en bärbar dator ska vara så säker som möjligt, ska du kontinuerligt (minst en 
gång per vecka) ansluta den till Katrineholms kommuns nätverk. Då blir virusskydd 
och andra säkerhetsprogram uppdaterade. 
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Åtkomst till information 
Dina arbetsuppgifter avgör vilka behörigheter du har och beslut om behörighet fattas 
av din chef eller informationsägaren. 
 
Inloggning till datorn/nätverket 
Innan du första gången loggar in i nätverket får du ett användarnamn och lösenord av 
din närmaste chef eller av denne utsedd person.  
Vid första inloggningen blir du uppmanad att byta lösenordet. Lösenordet ska 
uppfylla punkterna nedan. Lösenord är personliga och ska hanteras därefter. 
 
Katrineholms kommuns lösenordsstandard 

• ska vara minst nio tecken långt  
• ditt nya lösenord måste innehålla minst 3 av följande teckengrupper:  

o 1 stor bokstav 
o 1 liten bokstav 
o 1 siffra (0-9) 
o 1 specialtecken (= + # % & / ( ! ) ? < > | @ $ { [ ] } \ ' * , ; . _: - ) 

• kan inte vara samma som något av dina tidigare 24 lösenord 
• måste skilja sig från ditt förra lösenord med mer än bara sista tecknet 
• kan inte vara samma som användarnamnet 
• kan bara bytas av användaren en gång per dygn, 24 timmarsperiod 
• efter 10 misslyckade inloggningsförsök så låses kontot, 

efter 30 min så låses kontot upp igen och man får yttligare 10 nya 
inloggningsförsök. 

 
Byte av lösenord 
I det administrativa nätverket ska byte av lösenord ske var 90:e dag. 10 dagar innan 
det är dags att byta lösenord visas en dialogruta på ditt datorskrivbord samt e-post 
skickas till tillhörande e-postlåda. 
Lösenordet ska omedelbart bytas om du misstänker att någon annan känner till ditt 
lösenord. 
 
Lösenord i verksamhetssystem 
Lösenord till respektive verksamhetssystem administreras av systemägare eller av 
denna utsedd person. Tidsintervallet beslutas av respektive systemägare. 
Rekommendation är att dessa lösenord följer samma regelverk som lösenord i det 
administrativa nätverket. 
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Användarens ansvar 

Du ska: 
• ha ett lösenord som består av minst 9 tecken enligt Katrineholms kommuns 

lösenordsstandard 

Du får inte: 
• lämna (låna) ut kontot till någon annan 
• utnyttja någon annans konto 

 
Tänk också på att 
Använd inte samma lösenord på publika tjänster på Internet som du använder hos 
kommunen. 
 
Om du läser eller ändrar uppgifter som du inte har rätt till och till exempel utan 
medgivande använder någon annans lösenord görs en utredning av personalkontoret 
och åtalsanmälan för dataintrång kan aktualiseras hos åklagarmyndighet. 
 
Lagring av information 
Varje användare i Katrineholms kommun är ansvarig för att informationen lagras på 
tilldelat diskutrymme. Den information du lagrar på våra gemensamma utrymmen 
säkerhetskopieras. Information bör ej sparas på lokal disk (C:\). 
 
Lagra information efter åtkomstbarhet enligt följande: 

• G:\ (Gemensam) är en enhet för lagring av information som du och 
medarbetarna på din förvaltning har tillgång till.  

• H:\ (Hemkatalog) är din personliga enhet som du kan använda för lagring av 
eget arbetsmaterial. Om du väljer H-enheten kommer dina medarbetare inte 
åt informationen.  

• K:\ (Kommungemensam) är en enhet för lagring av information som du och 
dina medarbetare gemensamt inom kommunen har tillgång till, tänk på att 
det passerar myndighetsgränsen på denna enhet. 
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 Datum  

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 
 

2013-09-16  

 
 

Lagring av information på olika media 
Följande krav gäller: 

Krav på sekretess  Åtgärder  
Mycket hög nivå 
(Informationen får 
inte röjas) 

Förvaring  
- Förvaras inlåsta 
- Endast CD-R eller DVD-R får användas för data 
Kopiering 
- Får kopieras endast med godkännande från systemägaren 
för systemet som informationen kommer ifrån  
Återanvändning  
- Får inte återanvändas  
Destruktion  
- Papper och OH-film destrueras i papperstugg  
- IT-chef/Informationssäkerhetssamordnaren kontaktas för 
beslut om tillvägagångssätt för datamedia. 

Hög nivå  
(Informationen kan ge 
negativa konsekvenser 
för organisationen 
eller enskild person 
om den röjs) 

Förvaring  
- Ej förvaras synligt  
- Endast CD/DVD-skiva eller USB-media får användas för 
data  
Kopiering  
- Får kopieras i samråd med systemets 
förvaltare/administratör  
Återanvändning  
- Tillåten  
Destruktion  
- Papper och OH-film destrueras i papperstugg  
- Datamedia lämnas till 6900 för destruktion  

Basnivå  
(Informationen kan 
inte ge negativa 
konsekvenser för 
organisationen eller 
enskild person om den 
röjs) 

Förvaring  
- Inga krav  
Kopiering  
- Tillåten  
Återanvändning  
- Tillåten  
Destruktion  
- Krävs ej  

 
Användarens ansvar 

Du får inte  
• lagra sekretesshandlingar på din egen dator, USB-minne eller CD-skiva eller 

andra mobila/bärbara enheter 
• lagra allmänna handlingar eller verksamhetskritisk information på en extern 

lagringsplats där det inte finns avtal med kommunen som reglerar villkoren 
(Hotmail, Facebook, Youtube, etc).  
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 Datum  

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 
 

2013-09-16  

 
 

Tänk också på att  
Vissa verksamheter ställer extra höga krav på hanteringen av sekretesshandlingar 
(hälso- och sjukvården och socialtjänsten). Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet 
röjer sekretessbelagd uppgift kan dömas till brott mot tystnadsplikten. 
 
Information lokalt på datorarbetsplatsen säkerhetskopieras inte. Därför kommer 
informationen försvinna vid dataförlust i samband med service, stöld, haverier eller 
liknande. IT-kontoret har inget ansvar för förlorad information lokalt på 
datorarbetsplatsen.  
Sekretessbelagd information får endast lagras på server. 
 
Internet 
När du använder Internet kan säkerheten i kommunens lokala nätverk påverkas 
negativt beroende på ditt beteende, till exempel beroende på vilka sidor du besöker.  
 
När du surfar på Internet representerar du Katrineholms kommun och bör därför agera 
enligt Katrineholms kommuns värdegrund (RÖTT).  
 
På datorerna finns ett skydd mot barnpornografi (NetClean) installerat. Programmet 
genomsöker datorerna och vid upptäckt skickas rapport till IT-kontoret varvid en 
polisanmälan sker.  
 
Internet ska ses som ett arbetsredskap där medarbetarna kan hämta information och 
tjänster som är till nytta och stöd i arbetet. Privat användning i begränsad omfattning 
är tillåten om det inte påverkar arbetet på ett negativt sätt.  
 
Användarens ansvar 

Du får inte 
• besöka oetiska sidor så som sidor med rasistiskt, pornografiskt eller olagligt 

innehåll* 
• ladda ner och själv installera programvara från Internet  

 
Tänk också på att 
Du lämnar spår i en fil som loggar internettrafiken på kommunen. Denna loggfil är 
allmän offentlig handling (det innebär att vem som helst har rätt att veta vilka sidor 
du besökt på jobbet) och visar vilka webbplatser du har besökt. 
 
Bilder och annat material kan vara upphovsrättsskyddat (Copyright) 
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 
 

2013-09-16  

 
 

E-post 
E-post är ett hjälpmedel i arbetet men minneskapaciteten för att spara e-post är 
begränsad. Underhåll därför regelbundet mapparna ”Inkorgen”, ”Skickat”, och 
”Borttaget” för att frigöra utrymme. Din e-post spärras om minnet blir fullt. Spara 
meddelanden, bifogade filer med mera, på samma sätt som du lagrar annan 
information. 
 
Så väl personliga e-postlådor som myndighetsbrevlådor ska kontrolleras varje vardag 
för att bedöma inkommen e-post utifrån om diarieföring är nödvändlig. 
 
Användarens ansvar 

Du ska 
• vid sjukdom eller frånvaro (mer än 1 dag) se till att din brevlåda stängs eller 

hanteras av ett av dig utsett ombud, om du inte har möjlighet att själv bevaka 
den.  

• ha en e-postsignatur som är utformad i enighet med den för verksamheten 
gällande grafiska profilen 

• kontakta din chef om du får hotbrev 
• kontakta Service Desk, 6900, om du misstänker att det kommit in virus via 

e-postsystemet  
• låta registrera allmänna handlingar oavsett om de inkommer med e-post eller 

vanlig post 
 

* Undantag kan finnas om syftet är uppenbart arbetsrelaterat. 
 
Du får inte  

• skicka sekretessbelagd eller annan integritetskänslig information via e-post.  
• skriva någon känslig information i ämnesraden 
• använda e-post för att sända spam eller kedjebrev 
• öppna en bifogad fil eller länk om du är tveksam på dess innehåll  

 
Tänk också på att 
Det är viktigt att tänka på att meddelande via e-post omfattas av bestämmelser om 
offentlighet och sekretess på samma sätt som mer traditionella handlingar. 
Samma regler gäller för diarieföring av e-post som för vanliga brev.  
 
Du uppträder som representant för kommunen när du använder kommunens e-post. 
 
Ange alltid ett relevant ämne i ämnesraden för meddelandet, för att klargöra för 
mottagaren vad denne kan förvänta sig för innehåll i e-posten. 
 
Kontrollera vilka som är medlemmar på sändlistor innan du använder dem, sändlistor 
innebär risk att känslig information når fel mottagare. 
För att minska risken för så kallat SPAM bör du tänka på hur du sprider din e-
postadress. 
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 
 

2013-09-16  

 
 

E-postsystemet är ett arbetsverktyg och bör inte användas för privat bruk.  
 
Incidenter, virus m.m. 
En it-incident är en oönskad och oplanerad störning som drabbar eller påverkar ett it-
system. Som incident räknas även upptäckt av otillåten användning och obehörigt 
intrång i it-system samt upptäckt av misstänkt ”skadliga koder” (virus, trojaner m.m.). 
 
Skadlig kod förekommer i otaliga varianter och nya kommer fortlöpande, mer eller 
mindre dagligen med illvilliga avsikter att infektera och skada ett system eller dator. 
Virusprogram uppdateras för att klara nya virus men kan aldrig bli 100 % säkra.  
 
Säkraste skyddet mot virusangrepp är att inte ladda ner filer från Internet och att inte 
öppna bilagor i e-posten från okända avsändare.  
 
It-kontoret har ansvar för att din dator har ett virusskydd som är aktiverat och 
uppdaterat. Detta förutsätter dock att du är inloggad i nätverket. 
 
Katrineholms kommun rapporterar IT-incidenter till identifierad användares närmsta 
chef. Om incidenten beror på kriminell handling, gör Katrineholms kommun en 
polisanmälan efter samråd med personalchefen. 
 
Användarens ansvar 

Du ska 
om du misstänker att du varit utsatt för någon typ av incident: 

• notera när du senast var inne i IT-systemet 
• notera när du upptäckte incidenten 
• omedelbart anmäla förhållandet till Service Desk, 6900, och din chef. 
• dokumentera alla iakttagelser i samband med upptäckten och försök 

fastställa om din information har påverkats.  
vid misstanke om virus: 
• dra ut nätverkskabeln och stänga av den trådlösa uppkopplingen, men låta 

datorn vara på. 
• kontakta Service Desk, 6900, via telefon. Inte e-post. 

Tänk också på att 
Aldrig vidarebefordra e-post med misstänkt virus i, inte ens till Service Desk, 6900. 
En stor källa till virusspridning är just e-post, antingen via bifogade filer eller länkar i 
e-posten. 
 
Handdatorer, digitala kameror, mobiltelefoner, skrivare, läs- och surfplattor med mera 
kan lätt bli virusbärare eftersom du kan mellanlagra information mellan olika datorer 
i dessa. Var noga med att den dator du ansluter sådan kringutrustning till har ett 
uppdaterat antivirusprogram. 
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 
 

2013-09-16  

 
 

Om du upptäcker fel och brister i de system du använder ska du rapportera dessa till 
systemägaren. 
 
Vid anställningens upphörande 
När du slutar din anställning ansvarar du för att rådgöra med din chef, eller utsedd 
person, om vilket av ditt arbetsmaterial som ska sparas. Notera att all information du 
framställer eller sparar, på av Katrineholms kommun ägd utrustning, under arbetstid 
anses vara Katrineholms kommuns egendom. Det innebär att information inte får tas 
med utan chefs godkännande. 
 
Stöd och hjälp i it – frågor  
Kontakt Service Desk  
Telefon 0150-(5) 6900  
E-post 6900@katrineholm.se  
 
Öppettider Service Desk  
Måndag-Fredag 07:00-17:00  
 
Vid frågor som rör specifika verksamhetssystem kontaktar du din systemansvarige.  
 
Stöd och hjälp kan också ges av it-samordnaren på din förvaltning. 
 
Frågor kring denna instruktion eller om informationssäkerhet, kontakta  
IT-kontoret på epost: ITK@katrineholm.se 
 

mailto:6900@katrineholm.se
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§ 87 KS/2021:135  040

Revidering av Regler för indrivning av fordringar 
(förslag om namnändring till Regler för 
kravverksamhet) 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna revidering av Regler för kravverksamhet.

Sammanfattning av ärendet

Gällande regler för kommunens kravverksamhet beslutades om slutet av 2015 (KS 
2015-08-17, § 185) Revideringarna syftar till att tydliggöra gällande regler och anpassa 
dessa efter förändrade förutsättningar på ett förenklat språk.

Förslaget omfattar bland annat:

 Förändringar av benämning, från Regler för indrivning av fordringar till 
Regler för kravverksamhet.

 Möjlighet att lägga ut del av kravverksamhet på annan part 
(inkassoföretag).

 Tydliggörande av processen: vem, hur, hänvisning till specifik 
lagstiftning samt undantag som till exempel faktureringsavgift.

Ärendets handlingar

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-19

 Förslag - Regler för kravverksamhet 

 Nu gällande - Regler för indrivning av fordringar 

Beslutet skickas till:

Akten



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

Kommunledningsförvaltningen Telefax: 

641 80 KATRINEHOLM  www.katrineholm.se

Tjänsteskrivelse Sida 1 (1)

Datum

2021-04-19
Vår beteckning

KS/2021:135 - 040Kommunledningsförvaltningen

Ekonomiavdelningen
Mottagare:

Vår handläggare

Susanne Sandlund
Handläggare telefon

0150-570 35
Handläggare e-post

Susanne.Sandlund@katrineholm.se

Revidering av Regler för indrivning av fordringar (förslag 
om namnändring till Regler för kravverksamhet)

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna revidering av Regler 
för indrivning av fordringar (förslag om namnändring till Regler för kravverksamhet).

Sammanfattning av ärendet
Gällande regler för kommunens kravverksamhet beslutades om slutet av 2015 (KS 
2015-08-17, § 185) Revideringarna syftar till att tydliggöra gällande regler och anpassa dessa 
efter förändrade förutsättningar på ett förenklat språk.

Förslaget omfattar bland annat:

 Förändringar av benämning, från Regler för indrivning av fordringar till Regler för 
kravverksamhet.

 Möjlighet att lägga ut del av kravverksamhet på annan part (inkassoföretag).

 Tydliggörande av processen: vem, hur, hänvisning till specifik lagstiftning samt 
undantag som till exempel faktureringsavgift.

Ärendets handlingar
 Förslag - Regler för kravverksamhet 

 Nu gällande - Regler för indrivning av fordringar 

Regina Jalvemyr
Ekonomichef

Beslutet skickas till:

Samtliga nämnder

Akten
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Dokumentinformation
Beslutshistorik
Antagen av kommunstyrelsen 1984-08-06, § 224

Senast ändrad av kommunfullmäktige
2015-08-17, § 185

Giltighet
Gäller från och med 20xx-xx-xx

Gäller till och med 20xx-xx-xx

Förvaltarskap1

Inom kommunstyrelsens ansvarsområde, kommunledningsförvaltningen

Kategori
 Anvisningsdokument

Uppföljning
Hur: Regleras i gällande internkontrollplan

När: I enlighet med internkontrollplanen

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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Regler för kravverksamhet
Kommunens arbete med krav och inkasso ska följa lagstiftning och rekommendationer, en god 
inkassosed. 

Mål
Målet med kommunens fakturering och krav verksamhet är att få betalt i tid och se till att 
kommunens medel förvaltas på ett så bra sätt som möjligt.

Syfte 
Att skapa effektiva och enhetliga fakturerings- och kravrutiner och ha ett konsekvent agerande 
gentemot kommunens alla kunder. 

Organisation 
Kravverksamheten, för kommunen och dess bolag Katrineholms fastighet AB, handläggs av 
ekonomi- och upphandlingsavdelningen. Avdelningen har rätt att uppdra åt extern part att 
handlägga delar av kravverksamheten. 

Fakturering 
Faktura skickas snarast efter leverans eller enligt överenskommelse. Betalningstidpunkt ska 
ligga så nära tjänstens/varans leverans som möjligt. Längre betalningstid än 30 dagar ska 
normalt inte ges. För återkommande fakturor som till exempel barnomsorg, hemtjänst samt 
larm- och vårdavgifter ska förfallodagen sättas till den sista dagen i månaden. Ingen 
faktureringsavgift debiteras. 

Betalningspåminnelse 
Inkommer ingen betalning på fakturan skickas betalningspåminnelse ut. Påminnelseavgift 
debiteras enligt gällande bestämmelse.

Lägsta belopp som påminns om är 100 kr

Dröjsmålsränta 
Dröjsmålsränta debiteras enligt gällande räntelag. 

Inkassokrav 
Uteblir betalning trots betalningspåminnelse skickas inkassokrav ut. Avgift för inkassokrav 
debiteras enligt gällande lag om ersättning för inkassokostnader med mera. 

Betalningsföreläggande 
Ansökan om betalningsföreläggande lämnas till Kronofogdemyndigheten om fordran kvarstår 
efter vidtagna inkassoåtgärder. 

Anstånd 
Anstånd med betalningar kan beviljas om det gäller en enstaka händelse och det finns rimliga 
utsikter att gäldenären infriar överenskommelsen. 

Anstånd bör inte beviljas med längre tid än 3 månader från förfallodagen. 

Allmänt bör gälla att anstånd ej lämnas för så lång tid att skulden ökar ytterligare. Det innebär 
till exempel att vid periodisk fakturering en gång per månad bör inte anstånd beviljas för längre 
tid än en månad.

Anstånd beviljas utifrån kommunstyrelsens delegationsordning.
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Avbetalningsplan 
Avbetalning av skulden kan beviljas om det finns rimliga utsikter att gäldenären kan betala. 
Ränta debiteras enligt gällande räntelag. Lagstadgade avgifter debiteras enligt lag om ersättning 
för inkassokostnader. 

Avbetalningsplan upprättas av ansvarig handläggare på ekonomi- och upphandlingsavdelningen 
efter samråd med berörd förvaltning.

Sanktioner
Vid utebliven betalning kan avstängning av tjänsten/varans nyttighet bli aktuell. 

Långtidsbevakning 
Förblir en fordran obetald efter vidtagna rättsliga åtgärder lämnas ärendet för 
långtidsbevakning. 

Osäker fordran
Obetalda fordringar med förfallodatum äldre än 90 dagar markeras som osäkra.

Avskrivning
Avskrivning av fordran görs exempelvis vid konkurser, ackordsuppgörelser, underskott i 
dödsbo, vid beviljad skuldsanering eller i ärenden som motiveras av ekonomiska skäl, samt vid 
långtidsbevakning.

Beslut om avskrivningar enligt kommunstyrelsens delegationsordning. 

Vid fordringar som med hänsyn till sitt ringa belopp, i jämförelse med kostnaden för 
indrivningsförfarandet, bör ej inkassoåtgärder vidtas. Avskrivning av ringa fordringar beslutas av 
ansvarig handläggare inom ekonomi- och upphandlingsavdelningen, se bokföringsmässig 
avskrivning kommunstyrelsens delegationsordning.

Avskrivningar sker normalt i samband med årsbokslut.



Styrdokument 

Regler för indrivning av 
fordringar 

Övergripande anvisningsdokument 

Antagen av kommunfullmäktige 2015-08-17, § 185
Giltighetstid 2020-06-30 
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REGLER FÖR INDRIVNING AV 
FORDRINGAR 
Styrdokument -  
Övergripande anvisningsdokument 
Datum 

2015-08-17 

Beslutshistorik 

Antagen av kommunstyrelsen 1984-08-06, § 224 

Ändring av kommunstyrelsen 

1996-10-28, § 132 (befattn.benämningar 4, 6 och 7 §§) 

Ändring av kommunfullmäktige 

1995-12-18, § 308 (Lag om upphävande av lagen om hundskatt SFS 

1995:1209) 2015-08-17, § 185 

Förvaltarskap1 

Inom kommunstyrelsens ansvarsområde, kommunledningsförvaltningen 

Uppföljning 

Hur:  Regleras i gällande internkontrollplan 

När: I enlighet med internkontrollplanen 

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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REGLER FÖR INDRIVNING AV 
FORDRINGAR 
Styrdokument -  
Övergripande anvisningsdokument 
Datum 

2015-08-17 

Regler för indrivning av fordringar 

1§ 

Dessa regler gäller för kommunens samt de kommunalt ägda bolagens 

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

indrivning av fordringar. 

2§  

Kommunledningsförvaltningens ekonomi- och upphandlingsavdelning ska med 

debiteringsunderlag som grund utfärda faktura avseende kommunens och de 

kommunalt ägda bolagens fordran samt ombesörja erforderlig kravverksamhet.  

3§ 

Betalningsvillkor ska om ej annat avtalats vara 30 dagar från utskriftsdatum. På 

fakturan ska kontaktuppgifter framgå dit kunden kan vända sig vid frågor om 

fakturan. Avtal ska innehålla information om att påminnelseavgift och 

dröjsmålsränta tas ut. 

4§ 

I de fall betalning inte sker i föreskriven tid ska betalningspåminnelse och/eller 

krav sändas ut. Påminnelseavgift och dröjsmålsränta tas ut med belopp enligt 

vid faktureringstillfället gällande lag. 

5§ 

I undantagsfall kan ekonomichefen ge anstånd eller upprätta avbetalningsplan 

för högst 6 månader.  

6§ 

Om kunden bestrider fordran helt eller delvis ska den förvaltning som 

tillhandahållit den fakturerade tjänsten informera ekonomi- och 

upphandlingsavdelningen om det omgående så att krav ej skickas ut innan beslut 

fattats. 

7§ 

I de fall där inkassoåtgärder har vidtagits ges ekonomichefen rätt att underteckna 

erforderliga handlingar för indrivning av kommunens fordran. 

8§ 

Fordran som med hänsyn till sitt ringa belopp i jämförelse med kostnaderna för 

indrivningsförfarandet ej bör föranleda inkassoåtgärder kan avskrivas av 

handläggare på ekonomi- och upphandlingsavdelningen. 

_________________ 
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§ 88 KS/2021:147  049

Borgenstecknande för Hjälmarens vattenförbund 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att ingå borgen för Hjälmarens vattenförbunds 
låneförpliktelser upp till ett högsta belopp (limit) om 737 000 kronor. Limiten ska 
beräknas på skuldebrevens ursprungliga lånebelopp i låne- och borgenshandlingar och 
Katrineholm kommuns andel.

Sammanfattning av ärendet

Hjälmarens vattenförbund bildades 1990 och har i uppdrag att reglera Hjälmaren i 
enlighet med vattendom VA 15/83, 1988:729. Förbundet bildades i enlighet med enligt 
lagen om vattenförbund (1976:997). Redan vid bildandet av förbundet fanns utredningar 
som visade på behovet av att renovera de två dammarna. Under åren har mindre 
åtgärder gjorts men nu är det dags att renovera dammluckor och täta dammarna. 
Projektet är uppdelat i två delar, först ska den lilla dammen renoveras och sedan den 
stora. Projekteringsunderlag för det första delprojektet har tagits fram tillsammans med 
PQ Projektledning AB och kostnaderna uppgår till ca 11 miljoner kronor. Projektet har 
anmälts till tillsynsmyndigheten Länsstyrelsen i Sörmland och ska genomföras i augusti 
och september 2021. Projekteringen av renovering av den stora dammen i Hyndevad 
kommer sedan ta vid och Hjälmarens vattenförbund kommer då att återkomma kring 
kommunal borgen även för denna del. 

Vattenförbundets kostnader fördelas enligt andelstal som beslutades vid bildandet av 
förbundet. Alla vattenförbundets kostnader kopplat till regleringsuppdraget fördelas 
enligt dessa andelstal och debiteras ut på medlemmarna en gång per år, baserat på en 
budget som beslutas vid förbundets stämma. Kommunernas andelstal enligt 
regleringsansvaret är:

Andelstal för regleringansvar:

 Örebro 30,5 %

 Eskilstuna 14,5 %

 Arboga 6,5 %

 Vingåker 4,5 %

 Katrineholm 4,0 %

Övriga medlemmar är Hjälmaren och Kvismarens Sjösänkningsjordar, Strömfallet AB, 
Skogstorps kraft AB och Säterbo Kraft AB. De kommunala medlemmarna går i borgen 
för hela beloppet. Då blir fördelningen av borgensåtagandet, en interkommunal 
fördelning, i förhållande till medlemstal i Hjälmarens vattenförbund (enligt gällande 
ansvarsfördelning för reglering):
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Ordförandens sign Justerandes sign

Interkommunal fördelning

 Örebro 50,8 %

 Eskilstuna 24,2 %

 Arboga 10,8 %

 Vingåker 7,5 %

 Katrineholm 6,7 %

Hjälmarens vattenförbund kan ta upp lån för investeringar och har tidigare gjort så för 
mindre investeringar hos Swedbank AB, Hallsberg. Nu när det är frågan om större 
krediter kräver kreditgivaren kommunal borgen. 

Kommuninvest AB har meddelat att de kan erbjuda den kredit som behövs under 
förutsättning att kommunerna som är medlemmar i Hjälmarens vattenförbund beslutar 
om kommunal borgen för skulden. Hjälmarens vattenförbund har därför kommit in med 
en ansökan om kommunal borgen.

Kommunerna är överens om att tillsammans besluta om kommunal borgen för 
respektive kommuns andel av krediten, i ett första steg för renovering av den mindre 
dammen och sedan i ett andra steg ta ställning för detsamma för renovering av den 
större dammen i ett nytt beslut, baserat på projekteringen för denna del. 

Limiten för borgen för Hjälmarens vattenförbunds låneförpliktelser i steg ett blir 11 
miljoner kronor. De kommunala medlemmarna går i borgen för hela beloppet. Detta 
motsvarar för Katrineholm kommun 737 000 kronor utifrån ett interkommunalt 
andelstal om 6,7 procent. Resterande låneförpliktelse om 10 263 000 kronor fördelas 
mellan Örebro, Arboga, Eskilstuna och Vingåkers kommuner enligt respektive 
interkommunala andelstal. 

Medlemskommunerna kommer inte att ta upp ett marknadspåslag i form av 
borgensavgift för låneförpliktelserna då detta avser en icke konkurrensutsatt 
verksamhet i form av statligt driftbidrag.

Ärendets handlingar

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-05

 Ansökan om kommunal borgen för investering inklusive bilagor, 
Hjälmarens vattenförbund.

Beslutet skickas till:

Akten
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Kommunledningsförvaltningen Telefax: 

641 80 KATRINEHOLM  www.katrineholm.se
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Datum

2021-05-05
Vår beteckning

KS/2021:147 - 049Kommunledningsförvaltningen

Nämndadministration
Mottagare:

Vår handläggare

Axel Stenbeck
Handläggare telefon

0150-570 80
Handläggare e-post

Axel.Stenbeck@katrineholm.se

Borgenstecknande för Hjälmarens vattenförbund

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ingå borgen för Hjälmarens 
vattenförbunds låneförpliktelser upp till ett högsta belopp (limit) om 737 000 kronor. 
Limiten ska beräknas på skuldebrevens ursprungliga lånebelopp i låne- och 
borgenshandlingar och Katrineholm kommuns andel.

Sammanfattning av ärendet
Hjälmarens vattenförbund bildades 1990 och har i uppdrag att reglera Hjälmaren i enlighet 
med vattendom VA 15/83, 1988:729. Förbundet bildades i enlighet med enligt lagen om 
vattenförbund (1976:997). Redan vid bildandet av förbundet fanns utredningar som visade 
på behovet av att renovera de två dammarna. Under åren har mindre åtgärder gjorts men 
nu är det dags att renovera dammluckor och täta dammarna. Projektet är uppdelat i två 
delar, först ska den lilla dammen renoveras och sedan den stora. Projekteringsunderlag för 
det första delprojektet har tagits fram tillsammans med PQ Projektledning AB och 
kostnaderna uppgår till ca 11 miljoner kronor. Projektet har anmälts till tillsynsmyndigheten 
Länsstyrelsen i Sörmland och ska genomföras i augusti och september 2021. Projekteringen 
av renovering av den stora dammen i Hyndevad kommer sedan ta vid och Hjälmarens 
vattenförbund kommer då att återkomma kring kommunal borgen även för denna del. 

Vattenförbundets kostnader fördelas enligt andelstal som beslutades vid bildandet av 
förbundet. Alla vattenförbundets kostnader kopplat till regleringsuppdraget fördelas enligt 
dessa andelstal och debiteras ut på medlemmarna en gång per år, baserat på en budget 
som beslutas vid förbundets stämma. Kommunernas andelstal enligt regleringsansvaret är:

Andelstal för regleringansvar:

 Örebro 30,5 %

 Eskilstuna 14,5 %

 Arboga 6,5 %

 Vingåker 4,5 %

 Katrineholm 4,0 %

Övriga medlemmar är Hjälmaren och Kvismarens Sjösänkningsjordar, Strömfallet AB, 
Skogstorps kraft AB och Säterbo Kraft AB. De kommunala medlemmarna går i borgen för 
hela beloppet. Då blir fördelningen av borgensåtagandet, en interkommunal fördelning, i 
förhållande till medlemstal i Hjälmarens vattenförbund (enligt gällande ansvarsfördelning 
för reglering):



Tjänsteskrivelse Sida 2 (3)

Kommunledningsförvaltningen Datum

2021-05-05

Vår beteckning

KS/2021:147 - 049

Interkommunal fördelning

 Örebro 50,8 %

 Eskilstuna 24,2 %

 Arboga 10,8 %

 Vingåker 7,5 %

 Katrineholm 6,7 %

Hjälmarens vattenförbund kan ta upp lån för investeringar och har tidigare gjort så för 
mindre investeringar hos Swedbank AB, Hallsberg. Nu när det är frågan om större krediter 
kräver kreditgivaren kommunal borgen. 

Kommuninvest AB har meddelat att de kan erbjuda den kredit som behövs under 
förutsättning att kommunerna som är medlemmar i Hjälmarens vattenförbund beslutar om 
kommunal borgen för skulden. Hjälmarens vattenförbund har därför kommit in med en 
ansökan om kommunal borgen.

Kommunerna är överens om att tillsammans besluta om kommunal borgen för respektive 
kommuns andel av krediten, i ett första steg för renovering av den mindre dammen och 
sedan i ett andra steg ta ställning för detsamma för renovering av den större dammen i ett 
nytt beslut, baserat på projekteringen för denna del. 

Limiten för borgen för Hjälmarens vattenförbunds låneförpliktelser i steg ett blir 11 
miljoner kronor. De kommunala medlemmarna går i borgen för hela beloppet. Detta 
motsvarar för Katrineholm kommun 737 000 kronor utifrån ett interkommunalt andelstal 
om 6,7 procent. Resterande låneförpliktelse om 10 263 000 kronor fördelas mellan Örebro, 
Arboga, Eskilstuna och Vingåkers kommuner enligt respektive interkommunala andelstal. 

Medlemskommunerna kommer inte att ta upp ett marknadspåslag i form av borgensavgift 
för låneförpliktelserna då detta avser en icke konkurrensutsatt verksamhet i form av statligt 
driftbidrag.

Ärendets handlingar
 Ansökan om kommunal borgen för investering inklusive bilagor, Hjälmarens 

vattenförbund.

Förvaltningens bedömning
Ärendet har beretts av samhällsbyggnadsförvaltningen som ställer sig positiva till ansökan 
om kommunal borgen för att genomföra renovering av Hyndevadsdammen i Eskilstun-ån.

Skrivelsen är framtagen i samråd med övriga kommuner som ska ingå kommunal borgen 
för investeringen.

Axel Stenbeck
Utredare
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Kommunledningsförvaltningen Datum

2021-05-05

Vår beteckning

KS/2021:147 - 049

Beslutet skickas till:

Hjälmarens vattenförbund

Akt
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Till	
Hjälmarens	vattenförbunds	kommunala	medlemmar	
	
	
Ansökan	om	kommunal	borgen	för	investering	etapp	1	av	
Hyndevadsdammen,	Hjälmarens	regleringsdamm	i	Eskilstuna-ån.	
	
Hjälmarens	vattenförbund	avser	att	renovera	Hyndevadsdammen	i	Eskilstuna-ån	med	
finansierade	medel	genom	att	uppta	kredit	för	investeringskostnaden.	Kreditgivarna	
kräver	kommunal	borgen	och	därav	ansöker	förbundet	om	kommunal	borgen	från	
samtliga	förbundets	kommunala	medlemmar.	
		
Hjälmarens	vattenförbund	ansvarar	för	reglering	av	vattennivån	samt	utprickning	av	farleder	
i	Hjälmaren.	Förbundet	bildades	1990	och	övertog	då	ansvaret	för	reglering	från	Hjälmarens	
och	Kvismarens	sjösänkningsjordar.	Regleringen	följer	vattendom	VA15/83	där	Räta	linjen	
sattes	som	riktmärke	för	vattennivån	mellan	20	maj	och	30	september	varje	år.	En	
förutsättning	för	att	Räta	linjen	skulle	kunna	nås,	och	som	angavs	vid	förrättningen	som	
föregick	bildandet	av	förbundet,	var	att	en	ombyggnation	av	lilla	dammen	skulle	göras.		
	
Hyndevadsdammen	invigdes	i	slutet	av	1800-talet	och	består	av	två	dammfåror	med	totalt	
36	träluckor.	Under	åren	har	löpande	underhåll	och	reparationer	utförts	för	att	kunna	hålla	
dammen	så	tät	och	regleringen	så	säker	som	möjligt.		
	
Styrelsen	för	Hjälmarens	vattenförbund	har	nu	beslutat	att	planera	för	och	genomföra	en	
mer	omfattande	renovering	av	dammen,	uppdelad	på	två	etapper.	Förslaget	presenterades	
på	förbundsstämman	20211	och	medlemmarna	biföll	förslaget	samt	godkände	att	förbundet	
upptar	kredit	för	att	finansiera	renoveringens	första	etapp.	Etapp	1	innebär	att	lilla	dammen	
renoveras	till	en	modern	damm	med	eldrivna	luckor	i	stål.	Samtidigt	görs	en	besiktning	av	
fundament	och	eventuella	åtgärder	kommer	att	vidtas	för	att	säkerställa	att	dammen	efter	
renoveringen	är	tät.	Arbetet	planeras	till	augusti-september	2021.	Projektering	har	påbörjats	
och	underhållet	är	anmält	till	Länsstyrelsen.	Kostnaden	för	etapp	1	uppgår	till	cirka	11	
miljoner	kronor.		
Projektet	finansieras	via	en	finansieringslösning.	Förbundet	har	kontaktat	både	kommersiella	
banker	samt	Kommuninvest	som	möjliga	kreditgivare.	Samtliga	tillfrågade	kreditgivare	
kräver	en	kommunal	borgen	för	att	bevilja	lån.	Kommuninvest	har	gett	positivt	gensvar	till	
lösning	under	förutsättning	att	samtliga	medlemskommuner	ger	förbundet	kommunal	
borgen	för	investeringen.	Avskrivningskostnaderna	fördelas	sedan,	efter	med	slutlig	
kreditgivare	överenskommen	avskrivningsplan,	i	enlighet	med	givna	andelstal	för	reglering	
på	samtliga	förbundsmedlemmar	i	samband	med	den	årliga	utdebiteringen2,	3.	
	
	

1Bilaga:	Protokoll	från	Hjälmarens	vattenförbunds	förbundstämma	2021	
2Bilaga:	Budget	2021,		

3Underlag	utdebitering	2021	
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Under	hösten	2021	kommer	beslutsunderlag	att	arbetas	fram	gällande	renovering	av	den	
stora	dammen.	Kostnaden	för	etapp	2	presenteras	längre	fram	och	en	kreditlösning	med	
kommunal	borgen	tas	i	ett	nytt	beslut.	
	
Styrelsen	för	Hjälmarens	vattenförbund	hävdar	att	en	renovering	av	Hyndevadsdammen	är	
av	avgörande	betydelse	för	att	regleringen	av	Hjälmarens	vattennivå	ska	kunna	följa	gällande	
vattendom	och	inriktningen	mot	Räta	linjen	och	kan	därför	inte	längre	skjutas	på	framtiden	
utan	måste	genomföras	enligt	framtagen	tidplan.		Styrelsen	är	mycket	tacksam	för	det	stöd	
och	engagemang	som	de	kommunala	medlemmarna	visar	genom	att	bevilja	en	kommunal	
borgen	för	projektet.	
	
Styrelsen	för	Hjälmarens	vattenförbund	
	

	
Kristina	Birath	
Ordförande	
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§ 89 KS/2021:165  042

Ombudgetering av investeringsmedel inom vård- och 
omsorgsnämnden 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige godkänner ombudgetering från 2020 till 2021 av ej påbörjad 
investering för vård- och omsorgsnämnden avseende ny gruppbostad på 700 tkr.

Sammanfattning av ärendet

I samband med beslut om årsredovisning och bokslut 2020 KS/2021:28 §48 2020-03-10 
för Katrineholms kommun togs beslut om ombudgetering av ej påbörjade investeringar 
för nämnderna enligt bilaga 6 i årsredovisningen. I bilagan hade vård- och 
omsorgsnämndens begäran ej kommit med. Därför föreslås att deras begäran godkänns 
nu.

För investeringar som inte påbörjats under året, men som bedöms bli utförda under 
nästkommande år, ska nämnderna lämna begäran om ombudgetering, det vill säga en 
begäran att föra över inte nyttjade investeringsmedel från innevarande år till 
nästkommande år i samband med årsredovisningen. Nämnderna måste ange en kort 
förklaring till varför investeringen inte påbörjats och varför medel ska föras om till nästa 
år. Avsikten med en ombudgetering får inte vara att använda investeringsmedel för 
annat ändamål än vad kommunfullmäktige beslutat. Nämnderna kan maximalt begära 
ombudgetering av kvarvarande medel för året. I årsredovisningen för vård- och 
omsorgsnämnden 2020 fanns följande begäran, vilket missades i bilaga 6 i kommunens 
årsredovisning.

Ärendets handlingar 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-19

Beslutet skickas till:

Akten
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Kommunledningsförvaltningen Telefax: 

641 80 KATRINEHOLM  www.katrineholm.se

Tjänsteskrivelse Sida 1 (2)

Datum

2021-05-19
Vår beteckning

KS/2021:165 - 042Kommunledningsförvaltningen

Nämndadministration
Mottagare:

Vår handläggare

Axel Stenbeck
Handläggare telefon

0150-570 80
Handläggare e-post

Axel.Stenbeck@katrineholm.se

Ombudgetering av investeringsmedel inom vård- och 
omsorgsnämnden

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna ombudgetering från 2020 till 
2021 av ej påbörjad investering för vård- och omsorgsnämnden avseende ny gruppbostad 
på 700 tkr.

Sammanfattning av ärendet
I samband med beslut om årsredovisning och bokslut 2020 KS/2021:28 §48 2020-03-10 för 
Katrineholms kommun togs beslut om ombudgetering av ej påbörjade investeringar för 
nämnderna enligt bilaga 6 i årsredovisningen. I bilagan hade vård- och omsorgsnämndens 
begäran ej kommit med. Därför föreslås att deras begäran godkänns nu.

För investeringar som inte påbörjats under året, men som bedöms bli utförda under 
nästkommande år, ska nämnderna lämna begäran om ombudgetering, det vill säga en 
begäran att föra över inte nyttjade investeringsmedel från innevarande år till 
nästkommande år i samband med årsredovisningen. Nämnderna måste ange en kort 
förklaring till varför investeringen inte påbörjats och varför medel ska föras om till nästa år. 
Avsikten med en ombudgetering får inte vara att använda investeringsmedel för annat 
ändamål än vad kommunfullmäktige beslutat. Nämnderna kan maximalt begära 
ombudgetering av kvarvarande medel för året. I årsredovisningen för vård- och 
omsorgsnämnden 2020 fanns följande begäran, vilket missades i bilaga 6 i kommunens 
årsredovisning.

Begäran om ombudgetering av investeringsmedel från 2020 till 2021 (tkr)

Nr Projektbenämning Investerings- 
budget 2020

Använda 
investerings- 
medel 2020

Avvikelse
Ombudge- 
tering till 

2021
Kommentar

970 
017 Ny gruppbostad 700 0 700 700

Inflytt på nya boende 
Humlen har försenats, inga 
fakturor har inkommit 
under 2020 utan 
inkommer 2021.

Summa 700 0 700 700
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Kommunledningsförvaltningen Datum

2021-05-19

Vår beteckning

KS/2021:165 - 042

Axel Stenbeck
Utredare

Beslutet skickas till:

Vård- och omsorgsnämnden

Kommunledningsförvaltningen – ekonomiavdelningen

Akt
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§ 79 KS/2020:99  700

Svar på motion om bostad först 

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att hänskjuta resterande överläggning i ärendet till nästa 
sammanträde.

Sammanfattning av ärendet

Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD) och John Ogenholt (KD) har lämnat en motion 
om bostad först – evidensbaserad metod vid hemlöshet. Motionen utmynnar i följande 
yrkanden: 

”att kartlägga omfattningen av hemlöshet i Katrineholms kommun samt att utreda 
förutsättningarna för att implementera bostad först som den primära insatsen vid 
hemlöshet i Katrineholms kommun”.

Motionen har remitterats till socialnämnden som föreslår avslag till motionen. 
Socialförvaltningen har i sitt remissvar framfört att när en person ansöker om hjälp med 
boende utreds samtidigt om personen har behov av stöd, exempelvis missbruksvård, 
boendestöd, stöd i kontakt med regionen, budget- och skuldrådgivning etc. Personen 
tvingas inte till generella insatser för att de ansöker om hjälp med boende och 
boendelösningarna utgår inte från en trappstegsmodell, att personer måste klara vissa 
steg för att ”nå toppen”, utan bygger på individens behov.

Bostad först bygger på tryggheten att slippa flytta när exempelvis en behandling är 
slutförd. Socialförvaltningen har god samverkan med Katrineholms Fastighets AB och 
övriga hyresvärdar i kommunen vilket är en förutsättning för att kunna erbjuda hjälp 
med boende. Socialförvaltningen arbetar ständigt med att personer ska få överta 
kontrakt men då socialförvaltningen inte äger egna bostäder går det inte alltid att 
påverka hyresvärdarnas beslut.

Genom samverkan, uppsökande verksamhet och vräkningsförebyggande arbete har 
socialförvaltningen god kännedom kring omfattningen av hemlöshet i kommunen. Då 
Katrineholm är en relativt liten kommun är det lätt att identifiera de mest sårbara inom 
gruppen och försöka motivera dem till stöd.

Ärendets handlingar

 Kommunstyrelsens beslut, 2021-04-28, § 61

 Ordförandens förslag till beslut, 2021-04-13

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-03

 Socialnämndens beslut, 2021-02-09, § 14

 Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2021-02-02
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Ordförandens sign Justerandes sign

 Motion om bostad först - en evidensbaserad metod vid hemlöshet 
daterad 2020-03-02

Kommunfullmäktiges överläggning

Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Marian Loley (KD), Marie-Louise 
Karlsson (S), Tony Rosendahl (V), Joha Frondelius (KD), Mica Vemic (SD), Björn Wahlund 
(L), Anders Gölevik (C), Roger Ljunggren (S), Thomas Selig (V), Birgitta Carlheim-
Gyllensköld (M), Claudia Grathwohl (C) och Nicklas Adamsson (MP).

Förslag och yrkande

Marian Loley (KD) yrkar, med instämmande av Tony Rosendahl (V), Björn Wahlund (L), 
Anders Gölevik (C), Thomas Selig (V) och Nicklas Adamsson (MP), bifall till motionen.
Mica Vemic (SD) yrkar bifall till första delen av yrkandet i motionen.
Marie-Louise Karlsson (S) yrkar, med instämmande av Roger Ljunggren (S) och Birgitta 
Carlheim-Gyllensköld (M), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Birgitta Carlheim-Gyllensköld (M) yrkar avslag på Mica Vemics (SD) yrkande.

Kommunfullmäktige ajournerar sammanträdet klockan 22.00 till klockan 22.10.

På grund av tekniska problem hänskjuter kommunfullmäktige resterande överläggning i 
ärendet till nästa sammanträde.

Beslutet skickas till:

Akten



PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2021-04-28 1 (2)

§ 61 KS/2020:99  700

Svar på motion om bostad först 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås med hänvisning till socialnämndens 
yttrande.

Reservation

Mot beslutet och till förmån för John Ogenholt (KD) med fleras yrkande reserverar sig 
John Ogenholt (KD), Tony Rosendahl (V), Inger Fredriksson (C) och Victoria Barrsäter (C). 

Sammanfattning av ärendet

Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD) och John Ogenholt (KD) har lämnat en motion 
om bostad först – evidensbaserad metod vid hemlöshet. Motionen utmynnar i följande 
yrkanden: 

”att kartlägga omfattningen av hemlöshet i Katrineholms kommun samt att utreda 
förutsättningarna för att implementera bostad först som den primära insatsen vid 
hemlöshet i Katrineholms kommun”.

Motionen har remitterats till socialnämnden som föreslår avslag till motionen. 
Socialförvaltningen har i sitt remissvar framfört att när en person ansöker om hjälp med 
boende utreds samtidigt om personen har behov av stöd, exempelvis missbruksvård, 
boendestöd, stöd i kontakt med regionen, budget- och skuldrådgivning etc. Personen 
tvingas inte till generella insatser för att de ansöker om hjälp med boende och 
boendelösningarna utgår inte från en trappstegsmodell, att personer måste klara vissa 
steg för att ”nå toppen”, utan bygger på individens behov.

Bostad först bygger på tryggheten att slippa flytta när exempelvis en behandling är 
slutförd. Socialförvaltningen har god samverkan med Katrineholms Fastighets AB och 
övriga hyresvärdar i kommunen vilket är en förutsättning för att kunna erbjuda hjälp 
med boende. Socialförvaltningen arbetar ständigt med att personer ska få överta 
kontrakt men då socialförvaltningen inte äger egna bostäder går det inte alltid att 
påverka hyresvärdarnas beslut.

Genom samverkan, uppsökande verksamhet och vräkningsförebyggande arbete har 
socialförvaltningen god kännedom kring omfattningen av hemlöshet i kommunen. Då 
Katrineholm är en relativt liten kommun är det lätt att identifiera de mest sårbara inom 
gruppen och försöka motivera dem till stöd.

Ärendets handlingar

 Ordförandens förslag till beslut, 2021-04-13

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-03



Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2021-04-28 2 (2)

Ordförandens sign Justerandes sign

 Socialnämndens beslut, 2021-02-09, § 14

 Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2021-02-02

 Motion om bostad först - en evidensbaserad metod vid hemlöshet 
daterad 2020-03-02

Kommunstyrelsens överläggning

Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig John Ogenholt (KD), Tony Rosendahl 
(V), Inger Fredriksson (C) och Victoria Barrsäter (C).

Förslag och yrkande

John Ogenholt (KD) yrkar, med instämmande av Tony Rosendahl (V), Inger Fredriksson 
(C) och Victoria Barrsäter (C), bifall till motionen.

Beslutsgång

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning 
som godkänns av styrelsen. I enlighet med detta ställer ordföranden sedan proposition 
på ordförandens förslag till beslut och John Ogenholt (KD) med fleras yrkande. Han 
finner att styrelsen biträder ordförandens förslag till beslut.

Beslutet skickas till:

Akten



KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340
Kommunledningsförvaltningen Telefax: 
641 80 KATRINEHOLM  www.katrineholm.se

Ordförandeförslag Sida 1 (1)

Datum

2021-04-13
Vår beteckning

KS/2020:99 - 700

Mottagare:

Kommunstyrelsen

Ordförandeförslag - motion om bostad först
Ordförandens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen avslås med hänvisning 
till socialnämndens yttrande.

Göran Dahlström (S)
Kommunstyrelsens ordförande



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

Kommunledningsförvaltningen Telefax: 

641 80 KATRINEHOLM  www.katrineholm.se

Tjänsteskrivelse Sida 1 (2)

Datum

2021-03-03
Vår beteckning

KS/2020:99 - 700
Kommunledningsförvaltningen

Nämndadministration
Mottagare:

Vår handläggare

Axel Stenbeck
Handläggare telefon

0150-570 80
Handläggare e-post

Axel.Stenbeck@katrineholm.se

Svar på motion om bostad först

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen lämnar inget förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet

Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD) och John Ogenholt (KD) har lämnat en motion om 
bostad först – evidensbaserad metod vid hemlöshet. Motionen utmynnar i följande 
yrkanden: 

”att kartlägga omfattningen av hemlöshet i Katrineholms kommun samt att utreda 
förutsättningarna för att implementera bostad först som den primära insatsen vid 
hemlöshet i Katrineholms kommun”.

Motionen har remitterats till socialnämnden som föreslår avslag till motionen. 
Socialförvaltningen har i sitt remissvar framfört att när en person ansöker om hjälp med 
boende utreds samtidigt om personen har behov av stöd, exempelvis missbruksvård, 
boendestöd, stöd i kontakt med regionen, budget- och skuldrådgivning etc. Personen 
tvingas inte till generella insatser för att de ansöker om hjälp med boende och 
boendelösningarna utgår inte från en trappstegsmodell, att personer måste klara vissa steg 
för att ”nå toppen”, utan bygger på individens behov.

Bostad först bygger på tryggheten att slippa flytta när exempelvis en behandling är slutförd. 
Socialförvaltningen har god samverkan med Katrineholms Fastighets AB och övriga 
hyresvärdar i kommunen vilket är en förutsättning för att kunna erbjuda hjälp med boende. 
Socialförvaltningen arbetar ständigt med att personer ska få överta kontrakt men då 
socialförvaltningen inte äger egna bostäder går det inte alltid att påverka hyresvärdarnas 
beslut.

Genom samverkan, uppsökande verksamhet och vräkningsförebyggande arbete har 
socialförvaltningen god kännedom kring omfattningen av hemlöshet i kommunen. Då 
Katrineholm är en relativt liten kommun är det lätt att identifiera de mest sårbara inom 
gruppen och försöka motivera dem till stöd.



Tjänsteskrivelse Sida 2 (2)

Kommunledningsförvaltningen Datum

2021-03-03

Vår beteckning

KS/2020:99 - 700

Ärendets handlingar

 Socialnämndens beslut, § 14, 2021-02-09
 Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2021-02-02
 Motion om bostad först - en evidensbaserad metod vid hemlöshet 

daterad 2020-03-02

Axel Stenbeck
Utredare

Beslutet skickas till:

Marian Loley (KD)

Joha Frondelius (KD) 

John Ogenholt (KD)

Akt



PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum Sida

Socialnämnden 2021-02-09 1 (2)

§ 14 SOCN/2020:38  759

Yttrande över motion om bostad först - en 
evidensbaserad metod vid hemlöshet 

Socialnämndens beslut

Socialnämnden ställer sig bakom socialförvaltningens yttrande och föreslår 
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Thomas Selig (V), Anders Gölevik (C), Marianne Körling Ström 
(L) och Mica Vemic (SD).

Sammanfattning av ärendet

Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD) och John Ogenholt (KD) har lämnat en motion 
om bostad först – evidensbaserad metod vid hemlöshet. Motionen utmynnar i följande 
yrkanden: ”att kartlägga omfattningen av hemlöshet i Katrineholms kommun samt att 
utreda förutsättningarna för att implementera bostad först som den primära insatsen 
vid hemlöshet i Katrineholms kommun”.

Ärendets handlingar

 Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2021-02-02

 Protokollsutdrag KF § 43 (2020-04-20) Motion om bostad först - en 
evidensbaserad metod vid hemlöshet 

 Motion om bostad först - en evidensbaserad metod vid hemlöshet 
daterad 2020-03-02

Socialnämndens överläggning

Under socialnämndens överläggning yttrar sig Marie Louise Karlsson (S), Thomas Selig 
(V), Dag Dunås (KD), Mica Vemic (SD), Anders Gölevik (C), Marianne Körling Ström (L) 
samt avdelningschef Linda Qvarnström.

Förslag och yrkanden

Mica Vemic (SD) yrkar på bifall till motionens första yrkande ”Att kartlägga omfattningen 
av hemlöshet i Katrineholms kommun”. Thomas Selig (V), Anders Gölevik (C) och 
Marianne Körling Ström (L) yrkar på att motionen bifalls. Marie Louise Karlsson (S) yrkar 
på att motionen avslås.

Beslutsgång



Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum Sida

Socialnämnden 2021-02-09 2 (2)

Ordförandens sign Justerandes sign

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning 
som godkänns av socialnämnden. I enlighet med detta ställer ordföranden först 
proposition på Mica Vemic (SD) delvisa bifallsyrkande och avslag på detta. Hon finner att 
nämnden avslår det delvisa bifallsyrkandet. Därefter ställer ordföranden proposition på 
Thomas Seligs (V) med fleras bifallsyrkande och ordförandens avslagsyrkande. Hon 
finner att nämnden bifaller ordförandens förslag.

Beslutet skickas till:

Kommunledningsförvaltningen

Akten



KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Västgötagatan 18 Org.nummer 212000-0340

Socialförvaltningen Telefax: 0150-48 81 00

641 80 KATRINEHOLM  www.katrineholm.se

Tjänsteskrivelse Sida 1 (2)

Datum

2021-02-02
Vår beteckning

SOCN/2020:38 - 759
Socialförvaltningen

Ledning
Mottagare:

Socialnämnden
Vår handläggare

Linda Qvarnström
Handläggare telefon

0150-570 00
Handläggare e-post

Linda.Qvarnstrom@katrineholm.se

Yttrande över motion om bostad först - en 
evidensbaserad metod vid hemlöshet

Socialförvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden ställer sig bakom socialförvaltningens yttrande och föreslår 
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen

Sammanfattning av ärendet

Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD) och John Ogenholt (KD) har lämnat en motion om 
bostad först – evidensbaserad metod vid hemlöshet. Motionen utmynnar i följande 
yrkanden: ”att kartlägga omfattningen av hemlöshet i Katrineholms kommun samt att 
utreda förutsättningarna för att implementera bostad först som den primära insatsen vid 
hemlöshet i Katrineholms kommun”.

Ärendets handlingar

 Protokollsutdrag KF § 43 (2020-04-20) Motion om bostad först - en 
evidensbaserad metod vid hemlöshet 

 Motion om bostad först - en evidensbaserad metod vid hemlöshet 
daterad 2020-03-02

Ärendebeskrivning

Modellen bostad först innebär att hemlösa personer uppmuntras att själva definiera sina 
behov och mål. Personerna erbjuds sedan omedelbart, om de så önskar, ett eget boende. 
Erbjudandet ges utan några krav på att först genomgå psykiatrisk behandling eller uppvisa 
nykterhet och drogfrihet. I tillägg till det egna boendet erbjuds behandling och stöd. Även 
om boendeerbjudandet hör samman med en integrerad behandling, kan personen tacka ja 
till lägenheten, men nej till behandling.

Socialstyrelsen konstaterar i sin kartläggning Boendelösningar för hemlösa personer – en 
kunskapsöversikt att kommuner har utvecklat olika boendelösningar som går att urskilja i 
två huvudgrupper av boendeprogram – ”Bostad först” (parallellt boende) och 
vårdkedjemodellen (integrerat boende). Ett resultat av kartläggningen visar att oavsett 



Tjänsteskrivelse Sida 2 (2)

Socialförvaltningen Datum

2021-02-02

Vår beteckning

SOCN/2020:38 - 759

vilken boendelösning man väljer, är det viktigt att individen har tillgång till individuellt, 
behovsanpassat stöd.

Socialtjänstens uppdrag är framför allt att svara för insatser till den mest utsatta gruppen 
hemlösa personer. I denna grupp finns personer med en ofta sammansatt social 
problematik och många har ett stort behov av olika vård och stödinsatser utöver bostaden. 
Socialförvaltningen har flera olika boendelösningar och gemensamt för dem är att stödet är 
individ- och behovsanpassat. När en person ansöker om hjälp med boende (vanligtvis 
andrahandskontrakt) utreds samtidigt om personen har behov av stöd, exempelvis 
missbruksvård, boendestöd, stöd i kontakt med regionen, budget- och skuldrådgivning etc. 
Personen tvingas inte till generella insatser för att de ansöker om hjälp med boende och 
boendelösningarna utgår inte från en trappstegsmodell, att personer måste klara vissa steg 
för att ”nå toppen” utan bygger på individens behov.

Bostad först bygger mycket på tryggheten att slippa flytta när exempelvis en behandling är 
slutförd. Socialförvaltningen har god samverkan med KFAB och övriga hyresvärdar i 
kommunen vilket är en förutsättning för att kunna erbjuda hjälp med boende. 
Socialförvaltningen arbetar ständigt med att personer ska få överta kontrakt och ser att det 
har blivit lite lättare de senaste åren, men då socialförvaltningen inte äger egna bostäder 
går det inte alltid att påverka hyresvärdarnas beslut.

Genom samverkan, uppsökande verksamhet och vräkningsförebyggande arbete har 
socialförvaltningen god kännedom kring hemlöshet i kommunen. Då Katrineholm är en 
relativt liten kommun är det lätt att identifiera de mest sårbara inom gruppen och försöka 
motivera dem till stöd.

Förvaltningens bedömning

Socialförvaltningens samlade bedömning är att kännedomen om hemlöshet i kommunen är 
god, därav görs bedömning att det inte finns ytterligare behov av att kartlägga hemlösheten 
i Katrineholms Kommun. Inte heller ser socialförvaltningen behov av att utreda 
förutsättningarna för att implementera bostad först som den primära insatsen vid 
hemlöshet i Katrineholms kommun då det redan idag erbjuds individuella anpassade 
lösningar för målgruppen.

Linda Qvarnström
Avdelningschef

Beslutet skickas till:

Kommunledningsförvaltningen

Akten



1 
 



2 
 



PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2021-04-28 1 (2)

§ 62 KS/2021:8  739

Svar på motion om gratis mensskydd 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till 
kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse. 

Reservation

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

Sammanfattning av ärendet

Anita Johansson (V) och Tony Rosendahl (V) har inkommit med en motion om gratis 
mensskydd. I motionen yrkas att:

”Katrineholms kommun köper in automater för gratis mensskydd till grundskolor, 
gymnasium samt ungdomsmottagningen.”

Motionen har överlämnats till kommunledningsförvaltningen för beredning.

Frågan om gratis mensskydd har under senare år lyfts såväl i riksdagen som i flera 
kommuner i Sverige. På lokal nivå handlar frågan ofta om huruvida det ska finnas gratis 
mensskydd på toaletter på kommunala skolor eller inte. Under den allmänna 
motionstiden hösten 2020 lämnades en motion till riksdagen om sänkt kostnad för 
mensskydd (Motion 2020/21:3065). I motionen finns två yrkanden; 

 Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att 
undersöka möjligheterna att slopa momsen på mensskydd och 
tillkännager detta för regeringen.

 Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att 
undersöka möjligheterna att dela ut gratis mensskydd i skolan och 
tillkännager detta för regeringen.

Utifrån yrkandena kommer motionen under våren 2021 att beredas i skatteutskottet 
samt utbildningsutskottet.

Skottland röstade i slutet av år 2020 genom förslaget att erbjuda alla berörda kvinnor i 
landet gratis mensskydd. Skottland är därmed det första landet i världen att dela ut 
gratis mensskydd. Genom det nationella beslutet har bland annat skolor, högskolor samt 
universitet i Skottland till uppdrag att se till att gratis menstruationsprodukter finns på 
sina toaletter.

Frågan om mensskydd kan ses vara angelägen att lyfta utifrån FN:s Agenda 2030 och 
målen om hälsa och välbefinnande, minskad ojämlikhet samt jämställdhet. Katrineholms 
kommun erbjuder redan idag elever möjlighet till kostnadsfria mensskydd under skoltid, 
om behov skulle uppstå. Skydden finns att hämta hos skolsköterskor i såväl grundskola 



Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2021-04-28 2 (2)

Ordförandens sign Justerandes sign

som på gymnasiet. Också på ungdomsmottagningen finns mensskydd att tillgå, om 
behov skulle uppkomma.

Frågan behöver istället lyftas till regional- och/eller nationell nivå. Då det finns en motion 
på nationell nivå som är under behandling, i vilken det yrkas att möjligheterna att dela ut 
gratis mensskydd i skolan ska undersökas, bör beredningen av denna följas.

Vid dagens sammanträde tillägger chef för stöd och samordning Karin Rytter att 
bedömningen kan göras att tillhandahållande av kostnadsfria mensskydd via automater 
inte utgör en fråga som ligger inom kommunens grunduppdrag och bör därför inte 
hanteras av kommunen.

Ärendets handlingar

 Folkhälsoutskottets beslut, 2021-04-07, § 3

 Motion om gratis mensskydd, 2021-01-10

Kommunstyrelsens överläggning

Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V), Inger Fredriksson 
(C) och John Ogenholt (KD).

Förslag och yrkande

Tony Rosendahl (V) yrkar bifall till motionen.

Inger Fredriksson (C) och John Ogenholt (KD) yrkar att motionen ska anses vara 
besvarad.

Beslutsgång

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning 
som godkänns av styrelsen. I enlighet med detta ställer ordföranden proposition på 
folkhälsoutskottets förslag till beslut och Inger Fredriksson (C) och John Ogenholts (KD) 
yrkande och finner att styrelsen biträder utskottets förslag till beslut. Därefter ställer 
ordföranden proposition på utskottets förslag till beslut och Tony Rosendahls (V) 
yrkande och finner att styrelsen biträder utskottets förslag till beslut.

Beslutet skickas till:

Akten



PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum Sida

Folkhälsoutskottet 2021-04-07 1 (2)

§ 3 KS/2021:8  739

Svar på motion om gratis mensskydd 

Folkhälsoutskottets beslut

Folkhälsoutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 
avslå motionen med hänvisning till kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse. 

Sammanfattning av ärendet

Anita Johansson (V) och Tony Rosendahl (V) har inkommit med en motion om gratis 
mensskydd. I motionen yrkas att:

”Katrineholms kommun köper in automater för gratis mensskydd till grundskolor, 
gymnasium samt ungdomsmottagningen.”

Motionen har överlämnats till kommunledningsförvaltningen för beredning.

Frågan om gratis mensskydd har under senare år lyfts såväl i riksdagen som i flera 
kommuner i Sverige. På lokal nivå handlar frågan ofta om huruvida det ska finnas gratis 
mensskydd på toaletter på kommunala skolor eller inte. Under den allmänna 
motionstiden hösten 2020 lämnades en motion till riksdagen om sänkt kostnad för 
mensskydd (Motion 2020/21:3065). I motionen finns två yrkanden; 

 Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undersöka 
möjligheterna att slopa momsen på mensskydd och tillkännager detta för 
regeringen.

 Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undersöka 
möjligheterna att dela ut gratis mensskydd i skolan och tillkännager detta för 
regeringen.

Utifrån yrkandena kommer motionen under våren 2021 att beredas i skatteutskottet 
samt utbildningsutskottet.

Skottland röstade i slutet av år 2020 genom förslaget att erbjuda alla berörda kvinnor i 
landet gratis mensskydd. Skottland är därmed det första landet i världen att dela ut 
gratis mensskydd. Genom det nationella beslutet har bland annat skolor, högskolor samt 
universitet i Skottland till uppdrag att se till att gratis menstruationsprodukter finns på 
sina toaletter.

Frågan om mensskydd kan ses vara angelägen att lyfta utifrån FN:s Agenda 2030 och 
målen om hälsa och välbefinnande, minskad ojämlikhet samt jämställdhet. Katrineholms 
kommun erbjuder redan idag elever möjlighet till kostnadsfria mensskydd under skoltid, 
om behov skulle uppstå. Skydden finns att hämta hos skolsköterskor i såväl grundskola 
som på gymnasiet. Också på ungdomsmottagningen finns mensskydd att tillgå, om 
behov skulle uppkomma.



Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum Sida

Folkhälsoutskottet 2021-04-07 2 (2)

Ordförandens sign Justerandes sign

Frågan behöver istället lyftas till regional- och/eller nationell nivå. Då det finns en motion 
på nationell nivå som är under behandling, i vilken det yrkas att möjligheterna att dela ut 
gratis mensskydd i skolan ska undersökas, bör beredningen av denna följas.

Vid dagens sammanträde tillägger chef för stöd och samordning Karin Rytter att 
bedömningen kan göras att tillhandahållande av kostnadsfria mensskydd via automater 
inte utgör en fråga som ligger inom kommunens grunduppdrag och bör därför inte 
hanteras av kommunen.

Ärendets handlingar

 Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 

 Motion om gratis mensskydd, 2021-01-10

Överläggning

Under folkhälsoutskottets sammanträde yttrar sig Anneli Hedberg (S), Jesper Ek (-), 
Nicklas Adamsson (MP), Johan Söderberg (S) och Inger Fredriksson (C).

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Akt



Motion – Gratis mensskydd

Mens är en normal del av livet.

28 maj är den internationella mensdagen. Varför det just blivit den dagen är att maj är årets 
5:e månad och att kvinnor i snitt har mens 5 dagar per månad. 28 representerar antalet 
dagar i en genomsnittlig menscykel.

Det handlar om stora kostnader för en kvinna under hennes livstid då hon är beroende av 
mensskydd. Kostnaderna är naturligtvis varierande för alla kvinnor. Det finns uträkningar 
på ca 70.000:- under en livstid för en kvinna. För de unga kvinnor som går i grundskola och 
gymnasium innebär det stora utgifter men även för deras familjer.

På ungdomsmottagningen i Katrineholm är det många som uttrycker att det är väldigt dyrt 
med mensskydd. Det är några få stycken som inte alls använder skydd för att det är för dyrt.
Att ha tillgång till ett bra mensskydd är mycket viktigt för kvinnor. Det är en satsning på 
jämställdhet och unga kvinnors utbildning och välmående. Det kan också innebära att fler 
väljer att gå på idrottslektioner men även övriga lektioner.

Det har tagits fram en automat för gratis mensskydd som nyligen etablerats på marknaden. 
Automaten är framtaget av två unga kvinnor från Nackagymnasiet och finns idag installerad 
på några gymnasieskolor. Automaten innebär att det finns mensskydd på ett lättillgängligt 
och tryggt sätt och är gratis.

Gratis mensskydd skulle påverka positivt genom att det signalerar att mens är något 
naturligt och något som alla med livmoder har under sina fertila år. Idag är det ganska 
stigmatiserat att prata om frågor som rör mens. Det skulle vara positivt om Katrineholms 
kommun signalerar att detta är en viktig fråga.

Vi yrkar att:
 Katrineholms kommun köper in automater för gratis mensskydd till grundskolor, 
gymnasium samt ungdomsmottagningen.

För Vänsterpartiet

Anita Johansson                                 Tony Rosendahl

Katrineholm 2021 – 01 - 10





Bilaga E kommunstyrelsen 2021-04-28 § 62

Reservation: Svar på motion om gratis mensskydd KS/2021:8

Att ha tillgång till ett bra mensskydd är mycket viktigt för kvinnor. Det är en satsning på 
jämställdhet och unga kvinnors utbildning och välmående. Idag är det ganska stigmatiserat 
att prata om frågor som rör mens. Det skulle vara positivt om Katrineholms kommun 
signalerar att detta är en viktig fråga.

Därför finner jag det anmärkningsvärt att majoriteten väljer att avslå motionen och hänvisa 
till att det inte är en kommunalfråga. Katrineholms kommun hade kunnat vara en 
föregångare i frågan om gratis mensskydd men väljer istället att överlåta det till eventuella 
beslut på nationell nivå.

Jag yrkade bifall till motionen.

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

Tony Rosendahl (V) Katrineholm 28/4 - 2021



PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2021-05-26 1 (2)

§ 90 KS/2020:287  309

Svar på motion om att dela bil istället för att äga egen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att motionens första och andra förslag anses vara 
besvarad och motionens tredje och fjärde förslag avslås.

Reservation

Mot beslutet och till förmån för bifallsyrkandet till motionen reserverar sig Tony 
Rosendahl (V).

Sammanfattning av ärendet

Nicklas Adamsson (MP) har lämnat en motion om att dela bil istället för att äga en egen. 
Motionen utmynnar i följande yrkande:

”Att kommunen undersöker möjligheterna att medverka till att ett eller flera 
bilpoolsföretag kan etablera sig i Katrineholm.

Att kommunen tittar på möjligheterna att låta de bilar kommunens förvaltningar bara 
behöver använda dagtid får utgöra en bilpool för kommuninvånarna under kvällar och 
helger.

Att kommunen i samband med ovanstående åtgärder ser över hur bilpoolsbilar på ett 
fördelaktigt sätt kan få attraktiva uppställningsplatser runt om i Katrineholm, t ex i det 
nya Parkeringshuset Loket.

Att kommunen aktivt och kontinuerligt arbetar med dessa och andra åtgärder för att 
minska kommuninnevånarnas behov av att äga egen bil.”

Samhällsbyggnadsförvaltningen har, tillsammans med service- och teknikförvaltningen, 
utrett förslagen i motionen. 

Ärendets handlingar

 Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-03

 Ordförandens förslag till beslut, 2021-05-17

 Motion dela bil istället för att äga egen, 2020-09-18 

Förslag och yrkande

Tony Rosendahl (V) yrkar bifall till motionen och avslag till förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning 
som godkänns av styrelsen. I enlighet med detta ställer han sedan proposition på 



Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2021-05-26 2 (2)

Ordförandens sign Justerandes sign

förvaltningens förslag till beslut och Tony Rosendahl (V) yrkande. Han finner att styrelsen 
biträder förvaltningens förslag till beslut.

Beslutet skickas till:

Akten



KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340
Kommunledningsförvaltningen Telefax: 
641 80 KATRINEHOLM  www.katrineholm.se

Ordförandeförslag Sida 1 (1)

Datum

2021-05-17
Vår beteckning

KS/2020:287 - 309

Mottagare:

Kommunstyrelsen

Ordförandeförslag - Svar på motion om dela bil istället 
för att äga egen
Ordförandens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionens första och andra 
förslag anses vara besvarad och motionens tredje och fjärde förslag avslås.

Göran Dahlström (S)
Kommunstyrelsens ordförande



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

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Telefax: 

641 80 KATRINEHOLM  www.katrineholm.se

Tjänsteskrivelse Sida 1 (2)

Datum

2021-03-03
Vår beteckning

KS/2020:287 - 309
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Stab
Mottagare:

Vår handläggare

Jennie Hjertberg
Handläggare telefon

/RedigerareTelefon/
Handläggare e-post

Jennie.hjertberg@katrineholm.se

Svar på motion om dela bil istället för att äga egen

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsförvaltningen lämnar inget förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet

Miljöpartiet har i motion till kommunfullmäktige lämnat förslag på hur Katrineholms 
kommun kan minska transportsektorns negativa miljöpåverkan genom åtgärder som 
minskar invånares behov av att äga egen bil. Samhällsbyggnadsförvaltningen, tillsammans 
med Service- och teknikförvaltningen har utrett förslagen i motionen. 

Ärendets handlingar

 Motion dela bil istället för att äga egen 

Ärendebeskrivning

Miljöpartiet de gröna har inkommit med en motion som föreslår åtgärder som 
kommunen kan genomföra för att minska invånares bilberoende och 
stimulera ett minskat privat ägande av bil. I beredningen av motionen 
har Samhällsbyggnadsförvaltningen inhämtat synpunkter inom sina avdelningar och 
från service och teknikförvaltningen samt omvärldsbevakat hur andra kommuner 
hanterat samma fråga.  Motionens intentioner går i linje med uppsatta mål om hållbar 
utveckling och transportsystemets omställning, men förvaltningens bedömning är att 
de föreslagna åtgärderna i motionen inte är de mest resurseffektiva för att nå de 
uppsatta målen.  Nedan besvaras motionens delar var för sig.  

 
1. Etablering av kommersiellt bilpoolsföretag 

Frågan om etablering av kommersiella bilpoolsföretag har utretts inom 
tjänstemannaorganisationen tidigare. Slutsatsen efter omvärldsanalys var att en 
förutsättning för att ett kommersiellt företag ska etablera sig Katrineholm är 
att kommunen bidrar med kundunderlag genom att själva upphandla tjänsten av 
företaget. Internt i organisationen skulle detta alternativ innebära att kommunen byter 
ut delar av sin leasade bilflotta mot nyttjande av bilpoolstjänsten från företaget, vilket i 
så fall behöver ske i samband med att leasingperiod för bilarna löper ut. Ur ett 
ekonomiskt hänseende blir detta alternativ inte kostnadseffektivt för kommunen, en 
beräkning från annan upphandlare visar att en mindre pool med 5 bilar kostar som 



Tjänsteskrivelse Sida 2 (2)

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Datum

2021-03-03

Vår beteckning

KS/2020:287 - 309

minimum 49 000 kr per månad (fast avgift och minimidebitering för fem manuellt 
växlade fordon) Kostnad bedöms tillkomma om fordonen också ska vara miljöbilar 
vilket kommunens policy för tjänstebilar anger.  

 
2. Uthyrning av den egna leasade fordonsflottan 

 Vad gäller kommunens möjlighet att själva hyra ut sina leasade eller ägda fordon för 
allmänt nyttjande under kvällar och helger så bedöms detta inte vara förenligt med 
dagens lagstiftning då det kan strida mot konkurrenslagen (Konkurrenslagen 3 Kap 
27§ om förbud mot konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet) Andra 
kommuner som har berett samma fråga har även konstaterat att offentligt ägda 
bilpooler av skattemässiga skäl inte får vara öppna för medborgarna. En annan 
kommun som utredde frågan gjorde bedömningen att biluthyrning inte ingår i den 
kommunala kompetensen (Kommunallagen 2 Kap. 1§) Möjligheten att som 
privatperson hyra bil finns redan idag via privata aktörer och prismässigt kan 
kommunen inte konkurrera med dessa, vilket innebär att kommuninvånare inte 
erbjuds en ytterligare tjänst mot det utbud som finns idag.  

  
3. Kommunens arbete för att minska invånares bilberoende

Uppsatta mål i översiktsplanen anger en färdmedelsförflyttning där fler går, cyklar och 
åker kollektivt och färre resor sker med bil. Kommunens arbete för att stimulera 
invånare att minska sitt bilnyttjande sker i form av fysiska och beteendepåverkande 
åtgärder för att öka resande med gång, cykel- och kollektivtrafik i Katrineholm. Det 
primära målet är att öka andelen resor med dessa färdmedel och som effekt minska 
bilberoendet i kommunen. Åtgärder som har genomförts för att öka andelen 
cykelresor i kommunen är bland annat: byggnation av 2 st nya cykelgarage, 
målpunktsskyltning för cykeltrafik, succesiv upprustning av cykelparkering i 
centralorten, kampanjer för ökat hållbbart resande i samband med 
Trafikantveckan, omfördelning av yta till förmån för cykel och gång till exempel i 
stråket-omvandlingen. För 2021 planeras en kampanj för ökat resande med 
kollektivtrafik där vanebilister erbjuds månadskort i Sörmlandstrafiken under en 
begränsad tid, för att stimulera omställningen från privat bilanvändning till 
kollektivtrafik.  

 
I tidiga diskussioner kring nybyggnation av bostäder ges idag rådgivning och stimulans till 
exploatörer för att fler nybyggda flerbostadshus ska ha goda förutsättningar till hållbart 
resande, vilket kan innebära både goda möjligheter till cykelparkering/underhåll, 
kollektivtrafikkort eller möjliggörandet av en bilpool i föreningen.    

Jennie Hjertberg
Verksamhetsstrateg
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Beslutet skickas till:

Nicklas Adamsson (MP)

Akt



 

Katrineholm 20200918 

Motion till kommunfullmäktige  

Dela bil istället för att äga en egen  
- Förslag på hur Katrineholms kommun kan bidra till att skapa en 
delningsekonomi för att minska behovet av egen bil och samtidig göra en 
betydande insats för miljön.  
 
Miljöpartiet vill att Katrineholm ska vara en kommun som ser de utmaningar vi har framför 
oss och en kommun som är beredd att agera, som tar sitt ansvar och vågar fatta de modiga 
beslut som krävs. Vi vill att Katrineholms kommun ska vara en del av lösningen – inom 
naturens ramar.  

Och vi måste våga tala klarspråk – det handlar inte längre om att ta små försiktiga steg för att 
uppnå klimatmålen. Det handlar om rejäla krafttag, om politiskt mod, men framförallt om att 
förändra ett system som idagsläget är oförmöget att leva upp till de krav framtiden ställer på 
oss.  

För att på allvar kunna arbeta i riktning mot ett resilient samhälle är transportsektorn ett av de 
viktigaste områdena att ställa om. Idag bidrar transporter på väg, med flyg och båt på ett 
mycket påtagligt sätt till klimatförändringarna och det råder ingen tvekan om att de fossila 
bränslena måste fasas ut.  

Ett sätt att minska transporternas klimatpåverkan är att se till att det finns bra alternativa 
lösningar som är enkla att ta till sig och lätta att använda. Vi tror att många som bor i 
Katrineholm, och kanske då främst i stadskärnan, och som inte använder bilen så ofta skulle 
kunna tänka sig att avstå från att äga en egen bil om det fanns bra alternativ till detta.  

Naturligtvis handlar det i första hand om att göra det lättare för människor att ta sig fram till 
fots, på cykel och genom att åka kollektivt. Men det handlar också om att bidra till mer 
miljövänliga lösningar vid de tillfällen det ännu inte finns något bra alternativ till personbilen.  

För att minska behovet att äga en egen bil vill vi att Katrineholms kommun utreder 
möjligheterna att bidra till en delningsekonomi där invånarna i större utsträckning kan 
samnyttja bilen som transportmedel. I genomsnitt står en bil parkerad mer än 90 procent av 
tiden, ofta på mark som skulle kunna användas till något mycket bättre. Idag upptar 
bilparkeringar en stor del av markytan i centrala delarna av Katrineholm, något som skulle 
kunna förändras med en låg ekonomisk insats från kommunens sida.  

Att avstå från att äga en egen bil och istället dela bil med andra är dessutom ett mycket bra 
sätt att minska sin klimatpåverkan, mycket bättre än att köpa en egen ny miljövänligare bil. 



Om det går att dela bil med andra frigörs också parkeringsplatser som gör det lättare för 
kommuninvånare som bor utanför centralorten, och som därför är i större behov av ett eget 
transportmedel, att hitta parkeringsplatser när de besöker centrala Katrineholm.  

 

Vi vill med ledning av ovanstående  

 

att   kommunen undersöker möjligheterna att medverka till att ett eller 
flera bilpoolsföretag kan etablera sig i Katrineholm.  

att   kommunen tittar på möjligheterna att låta de bilar kommunens 
förvaltningar bara behöver använda dagtid få utgöra en bilpool för 
kommuninvånarna under kvällar och helger.  

att   kommunen i samband med ovanstående åtgärder ser över hur 
bilpoolsbilar på ett fördelaktigt sätt kan få attraktiva 
uppställningsplatser runt om i Katrineholm, t ex i det nya 
Parkeringshuset Loket. 

att   kommunen aktivt och kontinuerligt arbetar med dessa och andra 
åtgärder för att minska kommuninnevånarnas behov av att äga 
egen bil.  

 

För Miljöpartiet de Gröna i Katrineholms kommun  

Datum som ovan 

 

 

Nicklas Adamsson  

 



PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2021-04-28 1 (1)

§ 63 KS/2021:47  109

Redovisning av obesvarade motioner - april 2021 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige lägger redovisningen av obesvarade motioner till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Kommunledningsförvaltningen redovisar två gånger per år en sammanställning över 
obesvarade motioner. Av den aktuella sammanställningen framgår att det den 20 april 
2021 fanns sammanlagt 13 obesvarade motioner som har väckts i kommunfullmäktige. 
Två av motionerna bordlades på kommunfullmäktiges sammanträde i mars. 

Då kommunstyrelsens sammanträde ställdes in i mars redovisas sammanställningen av 
obesvarade motioner i stället i april.

Ärendets handlingar

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-20

 Sammanställning över obesvarade motioner – april 2021, 2020-04-20

Beslutet skickas till:

Akten



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

Kommunledningsförvaltningen Telefax: 

641 80 KATRINEHOLM  www.katrineholm.se

Tjänsteskrivelse Sida 1 (1)

Datum

2021-04-20
Vår beteckning

KS/2021:47 - 109
Kommunledningsförvaltningen

Nämndadministration
Mottagare:

Vår handläggare

Emma Fälth
Handläggare telefon

0150 - 570 15
Handläggare e-post

emma.falth@katrineholm.se

Redovisning av obesvarade motioner - april 2021

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga redovisningen av obesvarade 
motioner till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Kommunledningsförvaltningen redovisar två gånger per år en sammanställning över 
obesvarade motioner. Av den aktuella sammanställningen framgår att det den 20 april 2021 
fanns sammanlagt 13 obesvarade motioner som har väckts i kommunfullmäktige. Två av 
motionerna bordlades på kommunfullmäktiges sammanträde i mars. 

Då kommunstyrelsens sammanträde ställdes in i mars redovisas sammanställningen av 
obesvarade motioner i stället i april.

Ärendets handlingar

 Sammanställning över obesvarade motioner – april 2021, 2020-04-20

Emma Fälth
Utredare

Beslutet skickas till:

Akt



Sammanställning av obesvarade motioner – april 2021 Utskrivet: 2021-04-20 10:17
Utskrivet av: Emma Fälth

Diarienummer Ärenderubrik Motionär Väckt i KF Remissinstans KS Prel KF
KS/2020:54 Motion från Centerpartiet om säker 

gång- och cykelväg för
Katrineholmsbarn från södra Sköldinge

Victoria Barrsäter (C) 2020-02-24 Bildningsnämnden
Service- och tekniknämnden

§ 32 
2021-02-24

2021-03
Bordlagd 

KS/2020:99 Motion från Kristdemokraterna om 
bostad först - en evidensbaserad 
metod vid hemlöshet

Joha Frondelius (KD)
Marian Loley (KD)
John G Ogenholt (KD)

2020-04-20 Socialnämnden Prel 
2021-04

2021-05

KS/2020:104 Motion från Centerpartiet om likvärdiga 
villkor för gymnasiestudier

Victoria Barrsäter (C) 2020-04-29 Bildningsnämnden § 33
2021-02-24

2021-03
Bordlagd

KS/2020:149 Motion om god äldreomsorg dag och 
natt, året runt efter arbetstyngd och 
behov

Joha Frondelius (KD)
Marian Loley (KD)
John Ogenholt (KD)

2020-06-15 Vård- och omsorgsnämnden Prel 
2021-06

2021-08

KS/2020:283 Motion om bemanningstal och ny 
modell

Joha Frondelius (KD)
Marian Loley (KD)
John G Ogenholt (KD)

2020-09-21 Vård- och omsorgsnämnden Prel 
2021-10

2021-11

KS/2020:284 Motion om farthinder i Katrineholm - 
guppa lagom

Joha Frondelius (KD)
Marian Loley (KD)
John G Ogenholt (KD)

2020-09-01 Samhällsbyggnadsförvaltningen Prel 
2021-05

2021-06

KS/2020:287 Motion om dela bil istället för att äga 
en egen

Niklas Adamsson (MP) 2020-10-19 Samhällsbyggnadsförvaltningen Prel 
2021-05

2021-06

KS/2021:8 Motion om gratis mensskydd Anita Johansson (V)
Tony Rosendahl (V)

2021-01-18 Folkhälsoutskottet Prel 
2021-04

2021-05

KS/2021:10 Motion om klimatkommun för ett 
klimatneutralt Katrineholm

Tony Rosendahl (V)
Anita Johansson (V)

2021-01-18 Samhällsbyggnadsförvaltningen Prel 
2021-09

2021-10

KS/2021:39 Motion om barnomsorgsgaranti på 
obekväm arbetstid

Tony Rosendahl (V)
Anita Johansson (V)

2021-02-15 Bildningsnämnden Prel
2021-10

2021-11



KS/2021:57 Motion om utbildning av datasystem 
för personal

Joha Frondelius (KD)
Marian Loley (KD)

2021-03-22 Personalutskottet Prel
2021-13

2022-01

KS/2021:96 Motion om att skydda kommunens 
skogar och låt dem på ett naturligt sätt 
bidra till att möta effekterna av den 
pågående klimatkrisen

Nicklas Adamsson (MP) 2021-03-22 Samhällsbyggnadsförvaltningen Prel
2021-13

2022-01

KS/2021:101 Motion om Emmabodamodellen Inger Fredriksson (C)
Ann-Charlotte Olsson (C)

2021-03-22 Vård- och omsorgsnämnden Prel
2021-13

2022-01



Interpellation till Socialnämndens ordförande Marie-Louise Karlsson (S) 

Om förebyggande arbete för barn
Antalet orosanmälningar har haft en dramatisk ökning i Katrineholms kommun. 
Orosanmälningarna är av skiftande karaktär, men som jag uppfattar det är det 
särskilt två områden som ökar. Den ena gruppen är barn som lever i olämpliga 
miljöer i form av missbrukande föräldrar eller att det förekommer våld i 
hemmet. Det andra området är barn som är kriminella.

Ökningen kan bero på att det faktiska antalet utsatta barn har ökat eller att 
anmälningsbenägenheten har ökat. Oavsett orsak är det barn som far illa. 
Socialförvaltningen möter det ökade antalet orosanmälningar med olika typer 
av åtgärder. Det handlar om effektivare organisation, förbättrad handläggning 
och möjligen flera handläggare. Problemet är att insatserna till största delen är 
reaktiva, det har redan hänt.

Den bästa vore är om problemet/brottet aldrig inträffar.  Därför är allt 
förebyggande arbete av stort värde. 

Min fråga till Socialnämndens ordförande Marie-Louise Karlsson (S) är:

Hur tänker kommunen utveckla det förebyggande arbetet med målet att 
färre barn ska fara illa?

Katrineholm 2021-03-17

Anders Gölevik, Centerpartiet

 



Svar på interpellation om förebyggande arbete för barn

Antalet orosanmälningar till socialförvaltningen i Katrineholm har ökat de senaste åren. 
Framförallt handlar det om våld i hemmet och barn- och ungdomar med kriminalitet. 

Mycket av socialtjänstens arbete handlar om att hantera akuta ärenden. När en 
orosanmälan gällande exempelvis barn som blivit utsatta för våld i hemmet inkommer måste 
socialtjänsten agera akut, och ofta har socialtjänsten ingen tidigare kännedom om familjen. 
Det vill säga att det är svårt att rikta det förbyggande arbetet och det är svårt att mäta 
effekterna av det förebyggande arbete som görs idag.

Förebyggande arbete som görs idag: 

Inom socialförvaltningens öppenvård arbetas det med förbyggande arbete för att barn inte 
ska riskera att fara illa. Den mest förbyggande verksamheten är Familjecentralen i 
Nävertorp. Där gör bland annat socialförvaltningens familjestödjare och en BVC sköterska 
gemensamma hembesök hos familjer med ett nyfött barn. Under hembesöket informerar 
familjestödjaren om viket stöd som finns inom socialförvaltningen. Dessa hembesök har lett 
till att socialtjänsten avdramatiseras och föräldrarna kontaktar familjestödjaren tidigt när det 
önskar stöd. Dessa hembesök kan dock bara genomföras hos föräldrar som bor inom 
Nävertorps området. Dock har alla föräldrar i kommunen möjlighet att få stöd av 
familjestödjaren. Familjecentralen har även kontinuerliga föräldrastödgrupper och 
kulturanpassade föräldrastödsprogram. Socialförvaltningens familjestödjare är ofta med i 
öppna förskolan för att fånga upp eventuella frågor eller behov av stöd.

Socialförvaltningen har även öppna barngrupper för barn som levt med missbruk i familjen. 
Dit kan föräldrar själva ansöka utan att ha genomgått en utredning på socialförvaltningen. 
Många barn uppmärksammas genom tät intern samverkan med socialförvaltningens 
missbruksvård, Mercur

Socialförvaltningens förebyggande arbete riktat mot ungdomar görs genom 
ungdomsbehandlarnas arbete,  dels genom den fältande verksamheten, att de finns där 
ungdomarna finns och skapar förtroende hos ungdomarna. Ungdomsbehandlarna genomför 
kontinuerlig samverkan med skolorna i Katrineholm. Det har dagliga konsultationer med 
skolpersonal. De genomför kontinuerliga utbildningar till skolpersonal gällande tidig 
upptäckt av alkohol- och droganvändning. Ungdomsbehandlarna är också aktiva i arbetet 
med Lyckliga gatorna vilket är en verksamhet för att alla barn och unga i Katrineholm ska ha 
möjlighet att delta i en fritidsaktivitet.

Socialförvaltningens kurator på ungdomsmottagningen har ca 40 pågående stödsamtal med 
ungdomar varje månad, och ca 500 samtal per år med ungdomarna som själva har ringt för 



att få stöd. Samtalen handlar om allt ifrån relationer, psykisk ohälsa, partnervåld och sex- 
och samlevnad.

Mycket av det förebyggande arbetet idag görs även i olika samverkansformer, på individnivå, 
inom kommunen och länsövergripande. 

Så hur ska det förebyggande arbetet utvecklas för att färre barn ska fara illa?

Jag tycker det är viktigt att påpeka att de insatser som socialförvaltningen ger barn som far 
illa och deras familjer också är förebyggande för att förhindra att barnet fortsätter fara illa. 
Socialförvaltningen har satsat på att bredda insatserna och följer kontinuerligt upp att de 
håller god kvalitet. 

I förslaget till ny socialtjänstlag står att socialtjänsten ska arbeta mer förbyggande, men då 
det inte kommer tillkomma mer resurser för detta arbete, kommer det behöva göras ett 
långsiktigt arbete. Socialförvaltningen i Katrineholm måste fortsätta att hantera ärenden där 
barn far illa samtidigt som det tar lång tid att se effekterna av det förebyggande sociala 
arbetet.

Jag är övertygad att socialförvaltningens förebyggande arbete gör att färre barn far illa men 
min bedömning är att vi är beroende av att andra myndigheter och instanser också arbetar 
mer förebyggande. Socialförvaltningen kan inte själva axla detta arbete. Jag ställer mig 
positiv till mer samverkan och samarbete för att utveckla det förebyggande arbetet för att 
färre barn i Katrineholm ska fara illa.

2021-05-04

Marie- Louise Karlsson (S)

Socialnämndens ordförande



Katrineholm 2021-04-29

MOTION

Delade turer gör en del personal sjuka!

Många som jobbar inom vård och omsorg är missnöjda över sina delade turer, alltså att ha två arbetspass 
under samma dag med en längre obetald paus emellan. Pausen kan vara flera timmar mellan arbetspassen 
och det är helt oacceptabelt. Att jobba med delade turer med väntan i antal timmar emellan är påfrestande 
för många. Arbetet är tungt både fysiskt och psykiskt och med många tunga moment under dagen. Bor man 
sedan långt från sin arbetsplats innebär det att man får sitta och vänta flera timmar till nästa pass. Alla har 
inte möjlighet att åka hem och många anser att uppehållet mellan passen är svåra att använda på ett vettigt 
sätt och att både fritiden, det sociala livet och föräldraskapet påverkas negativt.

Delade turer sliter på människor och därför vill vi Kristdemokrater undersöka möjligheten till att personalen 
får arbeta delade turer frivilligt. 

Vi vill också utreda möjligheten att betala en viss procent av timlönen under de lediga timmarna, alternativt 
ta ut i ledighet.

Detta har redan genomförts i en del kommuner med gott resultat, en del vill inte alls arbeta delade turer och 
en del känner sig mer motiverade att arbeta delade turer när man får en viss kompensation för detta. 
Sjukskrivningarna har också gått ner i dessa kommuner.

Vi behöver en modern syn på arbete där arbetstagare har en större makt över sin egen tid. Välmående 
personal som arbetar inom omsorgen är helt avgörande för alla som får omsorg. 

Personalen förtjänar goda arbetsvillkor. Katrineholms kommuns arbete att vara en attraktiv arbetsgivare 
skulle också gynnas av detta förslag.  

Kristdemokraterna föreslår alltså att:

- utreda möjligheten att de delade turerna blir frivilliga
- utreda möjligheten att betala en viss procent av timlönen under de lediga timmarna, alternativt ta ut i 

ledighet.

Marian Loley Joha Frondelius

Kristdemokraterna Kristdemokraterna

Ledamot kommunfullmäktige Ledamot kommunfullmäktige



2021 04 19
Motion: premiering av goda studieresultat

I den budget som Liberalerna presenterade inför 2021 med utblick över de kommande åren
2022 och 2023 visar vi på en tydlig satsning för bättre skolresultat. Både i termer av högre
meritvärden såväl som väsentligt fler elever med höga betyg. Vi har i vår budget tryckt på
färre barn i förskolans barngrupper, bättre och bredare arbete med att tidigt säkerställa barns
språkutveckling, ordning och reda i klassrummen och framför allt vikten av att ge unga rätt
förutsättningar för att klara skolan på ett utvecklande sätt.

Nu vill vi ta ytterligare ett steg för att öka motivationen för bra skolresultat genom att
kommunen inrättar ett stipendium till elever i årskurs 9. Ett stipendium till 20 elever varav 10
för att ha nått högsta meritpoäng och 10 för extraordinär utveckling av betygsprestationer
från årskurs 7 lika fördelat mellan flickor och pojkartjejer / killar. Stipendiet förslås uppgå till
2000 kr per elev och delas lämpligen ut vid en middagscermoni där näringsliv och
representanter för FoU deltar som föreläsare och inspiratörer

Grundskolans huvuduppdrag är att få eleverna att tillägna sig nya kunskaper och vidga sina
horisonter och det görs på många håll fantastiska insatser av kommunens elever men de får
inte alltid den uppmärksamhet de borde få. Genom att införa ett stipendium med tillhörande
högtidlig ceremoni i (ex på Lindengymansiet) vill Liberalerna lyfta fram de elever som gör
stora ansträngningar och uppnår mycket goda resultat i våra grundskolor. Det handlar både
om de elever som har erhållit ett högt betygssnitt (meritvärde) i åk 9 men också de elever
som gjort betydande förbättringar av sina betyg under åk 8 och 9.

Vi yrkar att:
- Ett stipendium på 2000 kronor införs för ca 20 elever i åk 9 i Katrineholms kommunala och
fristående skola. Stipendiet ska tilldelas elever som under sin tid på högstadiet antingen
uppvisat synnerligen goda studieresultat eller gjort stora framsteg i sina studier.

- De elever som tilldelas ett stipendium bjuds in till en middagsceremoni där elevernas
prestationer uppmärksammas på ett lämpligt sätt.

För Liberalerna i Katrineholm

Ewa Callhammar
Inger hult



2021 04 21
Motion: utökad timplan för mellanstadiet på vissa skolor i områden med socioekonomiska
utmaningar

Liberalerna föreslår Bildningsnämnden att uppdrar åt rektorer för i första hand Östra skolan,
Sandbäcks- samt Nyhemsskolan utöka timplanen för årskurserna 3, 4, 5 och 6 i de ämnen
och i den omfattning rektor bedömer det lämpligt och behövligt för att säkerställa höga betyg
i svenska, matematik, idrott och engelska i årskurs 6. Förslaget föreslås gälla från och med
läsåret 2021/22 och tills vidare.

Timplaneutökningen förslås finansieras av medel ur Integrationsfonden samt eventuella
statsbidrag från Likvärdig skola.

Den utökade timplanen ska bidra till höjda skolresultat i svenska, matematik, idrott och
engelska samt att minska risken för att elever att i tidig ålder hamna i socialt nedbrytande
beteenden kopplade till droger och kriminalitet. Utökad timplan är ett insatsområde inom
Liberalernas ”Förortslyftet”.

För att skolorna ska kunna erhålla medel ur statsbidraget, behöver de följa ett
villkorsdokument grundat i bland annat juridiska bedömningar och andra avvägningar. Bland
annat måste deltagande skolenheter erbjuda minst fem timmar utökad undervisningstid per
vecka, prioritera de yngsta eleverna, samt servera ett mellanmål för alla elever.

Forskning visar på ett tydligt samband mellan måluppfyllelsen i årskurs 6 och förmågan att
klara högstadiet för att sedan bli behörig till gymnasiet. Det finns med andra ord starka skäl
att göra insatser under mellanstadietiden (såväl som ännu tidigare) för att förebygga att
elever hamnar utan godkända betyg i årskurs 6. Detta förebygger svårigheter i gymnasiet
och i förlängningen risk för utanförskap, arbetslöshet och ohälsa senare i livet. Satsningen
på utökad timplan har ett viktigt syfte till att stärka skolans bidrag för att öka barn och unga
elevers livschanser.

Att arbeta med utökad timplan över tid, innebär att fritidshemsverksamheten för aktuella
elever i årskurs 4 och 5 minska betydligt i omfattning eller avvecklas, genom att det fåtal
elever som är i behov av ytterligare omsorg efter den utökade timplanen, istället skrivs på
”Fritids” tillsammans med årskurs 3. På detta sätt kan behöriga lärare i fritidsverksamheten
koncentreras till lågstadiet och andra enheter med större behov av detta. Kvaliteten i befintlig
fritidsverksamhet kan höjas då andelen behöriga lärare ökar. Katrineholm har ett stort behov
av att höja andelen behöriga lärare i fritidshem.



Utifrån ovan yrkar Liberalerna följande att:
- Rektorerna uppdras att öka timplanen i ämnena svenska, matte, idrott och engelska

för eleverna i årskurs 3, 4, 5 och 6 för att säkerställa att elever går ut sjätte klass med
betyg som gör dem väl förberedda för studier på högstadiet.

- Den utökade timplanen finansieras med medel ur integrationsfonden och i
erforderliga delar av eventuellt statsbidraget ”Likvärdig skola”, samt genom minskat
behov av fritidsverksamheten.

För Liberalerna

Ewa Callhammar 
Inger Hult 



Katrineholm 2021 04 19

Motion: sommarsatsning "Covid-generationen"

”Covidgenerationen” riskerar att inte komma in på den gymnasieutbildning man önskar eller
den högskoleutbildning man drömmer om. En helt orimlig konsekvens för en ung människa.

För att ge alla elever en extra chans till skolframgång vill Liberalerna att Katrineholms
kommun ska erbjuda extra undervisningstid i sommar.
Då många planerat för att sommarjobba föreslår vi dessutom att de som går i skolan under
sommaren får ersättning för förlorad motsvarande samma som om man deltar i kommunens
sommarjobbssatsning.

Det här skulle göra skillnad för den som behöver lite extra tid för att klara sin behörighet,
men också för den som behöver höja sitt meritvärde för att klara konkurrensen till attraktiva
utbildningar.

Coronapandemin har påverkat kommunens elever och vi har en skyldighet att göra allt vi
kan för att hjälpa alla elever att nå dit dom vill.

Med anledningen av detta föreslår Liberalerna att:
• erbjuda elever som slutar årskurs 9 extra undervisningstid sommaren 2021 för att höja sitt
meritvärde och därmed säkerställa antagning till önskad linje på gymnasiet eller för
avgångselever på gymnasiet för att på motsvarande sätt kunna läsa upp vissa betyg

• att uppdra åt Kommunledningsförvaltningen att säkerställer att de unga som deltar i
sommarsatsningen får ersättning för ”förlorad sommarjobbsinkomst” enligt kommunens
sommarjobbssatsning.

För Liberalerna

Ewa Callhammar 
Inger Hult 



Interpellation till Socialnämndens ordförande 
2021 – 05 - 17

 

Mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld samt arbete mot prostitution
I februari 2020 lämnade Liberalerna till Socialnämnden in ett ledamotsinitiativ med 
uppmaning om att upprätta en handlingsplan mot prostitution. En plan som skulle beskriva 
både det förebyggande arbetet såväl som arbetet för att hjälpa personer ut ur eventuell 
prostitution. 

Bakgrunden till initiativet var att enligt polisens prostitutionsgrupp hade allt mer av 
prostitutionen flyttat från storstäder till mindre städer samtidigt som allt fler unga drogs in i 
det som kallas för “Sugadating” Med anledning av detta gjorde Sveriges radio en 
genomgång av hur arbete mot prostitution såg ut bland ett antal av landets Sverige 
kommuner. Ett stort antal kommuner saknade ett dokumenterat arbetssätt så även 
Katrineholm.

Initiativet avslogs vid Socialnämndens möte i augusti 2020 med motiveringen att 
“Socialnämnden har en plan mot mäns våld mot kvinnor och denna plan följer regeringens 
nationella strategi. Målgruppen som ledamotsinitiativet berör omfattas redan av de uppdrag 
som framgår av socialtjänstlagen samt den handlingsplan som finns beträffande våld i nära 
relation.”

Socialnämnden behandlade vid sitt möte i april i år en uppdatering av planerna “Mäns våld 
mot kvinnor” samt “Hedersrelaterat våld och förtryck” inte i någon av dessa planer berörs 
prostitution. Båda dessa planer brister även i konkretisering för de områden som planerna 
säger sig avse. Beslutet i nämnden blev att godkänna de båda planerna trots den kritik som 
Liberalerna framförde och som dokumenterades med ett särskilt yttrande.

Jag har utifrån detta följande frågor till Ordföranden i Socialnämnden:

- På vilket sätt kommer ordförande att verka för att de för kommunen relevanta delarna 
i regeringens “Handlingsplan mot prostitution och människohandel” 2018-02-08 nr 
II:1 arbetas in i och konkretiseras i kommunens handlingsplaner mot våld?

- Vad ska ordförande göra för att kommunens handlingsplaner mot våld ska bli 
konkreta och kunna utgöra ett “arbetsredskap” för de som arbetar med eller som 
behöver stöd i mötet med våldsusatta eller våldsutövare?

- Efter vårens diskussion om kvinnovåld, hur ser ordföranden på de problem som lyfts 
och vad ser ordförande att behöver göras på kort sikt?

Ewa Callhamma, Liberalerna



Svar på interpellation om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld samt arbete mot prostitution. 

- På vilket sätt kommer ordförande att verka för att de för kommunen relevanta delarna 
i regeringens “Handlingsplan mot prostitution och människohandel” 2018-02-08 nr II:1 
arbetas in i och konkretiseras i kommunens handlingsplaner mot våld?

Vid förarbetet till handlingsplanerna valdes att inte inkludera prostitution då det inte bedöms 
inbegripas inom ramen för begreppet ”nära relation”. Dock är Socialförvaltningens arbete mot 
prostitution under utveckling och målet är att riktlinjer kring Socialförvaltningens arbete mot 
prostitution och människohandel ska utformas under hösten/vintern 2021/2022.

- Vad ska ordförande göra för att kommunens handlingsplaner mot våld ska bli 
konkreta och kunna utgöra ett “arbetsredskap” för de som arbetar med eller som 
behöver stöd i mötet med våldsutsatta eller våldsutövare?

De handlingsplaner som uppdaterades och godkändes i socialnämnden i april berör enbart 
socialförvaltningen arbete mot våld i nära relation och hedersrelaterat våld. I de handlingsplanerna 
finns tydliga resultatmål med aktiviteter, vem som är ansvarig och när det ska vara klart.

Det har skrivits en kommunövergripande handlingsplan som kommer komma upp till Socialnämnden 
som inkluderar övriga förvaltningar i kommunen och som kommer gå ut på remiss till övriga 
förvaltningar. I den handlingsplanen finns även där resultatmål och aktiviteter som är kopplade till 
respektive förvaltningen.

- Efter vårens diskussion om kvinnovåld, hur ser ordföranden på de problem som lyfts 
och vad ser ordförande att behöver göras på kort sikt?

Socialnämnden arbetar dagligen och aktivt med de som drabbas av våld i nära relation och 
hedersrelaterat våld. Vi skyddar våldsutsatta och barn genom att placera dem i skyddade boenden. 
Vi samarbetar med polisen i de allra svåraste fallen för att minimera risken att de ska upptäckas. Vi 
samarbetar med andra kommuner i de fall de våldsutsatta inte kan flytta tillbaka till kommunen. 
Socialförvaltningen samverkar med kvinnojouren, ungdomsmottagningen, regionen (representanter 
från akuten, vårdcentralerna och psykiatrin), polisen, åklagarmyndigheten, kriminalvården, 
skatteverket, brottsofferjouren, arbetsförmedlingen, SESAM (Centrum för sexuellt våldsutsatta) 
mottagningen och länsstyrelsen. 

Men om det sjätte jämställdhetspolitiska delmålet ska uppnås, att mäns våld mot kvinnor ska 
upphöra, är det långsiktiga arbetet minst lika viktigt. Att arbeta preventivt för att förebygga mäns 
våld mot kvinnor kräver att alla i hela kommunen hjälps åt och bidrar.

Marie-Louise Karlsson (S)  



Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande
 2021 - 05 - 17

Vattenfalls planerade kraftledningar i kommunen
Vi Liberaler är väl medvetna om de förändringar som måste till för att klara klimatet 
framöver, för allas våra framtida generationer. Att elektrifiera industri, transporter med mera 
är ett effektivt och snabbt sätt att minska utsläppen om kraftkällorna är de rätta, det vill säga 
kraftkällor som är stabila och fossilfria. Liberalerna driver frågan om elektrifiering men denna 
får inte påverka individen negativt genom att inskränka äganderätten eller för den delen göra 
stora ingrepp i skog och eller natur.

Vattenfall planerar två stora luftburna elledningar genom kommunen från Hedenlunda i Flens 
kommun. Den ena ska försörja SSABs anläggning i Oxelösund och den andra ska bygga på 
effekten till Katrineholm. Väl så, ju fler som går över till ”bra el” desto bättre. Men varför 
bygga luftburet?

Luftburet innebär 40 meter breda ”elgator” genom skog och odlingslandskap, som går nära 
och påverkar boendes livsmiljö och sänker värdet på fastigheter. Luftledningar som 
konfiskerar både skogsodling såväl som odlingsmark för jordbrukare. 

Fastigheten som köpts för dyra pengar förlorar stort i värde på grund av en kraftledningsgata 
intill knuten, skogsägaren som får skogen ”tvångsinlöst” till en spottstyver av vad skogen är 
värd över tid, lantbrukaren som får börja köra runt för att odla sin jord och slutligen den 
miljöförstöring som boenden runt ”gatan” drabbas av.

En nedgrävd kraftkabel kräver betydligt mindre ingrepp i naturen och påverkar miljö och 
människors vardag betydligt mindre.  

Frågor till Kommunstyrelsen ordförande

- På vilket sätt kommer Ordföranden att verka för att de tänkta kraftledningarna grävs 
ner?

- Hur arbetar kommunen tillsammans med berörda sakägare inom kommunen? 

- Hur tror Ordföranden att de ingrepp som sker genom luftledningar påverkar bilden av 
kommunen som den gröna kommunen?

Ewa Callhammar, Liberalerna



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

Kommunledningsförvaltningen Telefax: 

641 80 KATRINEHOLM  www.katrineholm.se

Skrivelse Sida 1 (1)

Datum

2021-06-02
Vår beteckning

KS/2021:172 - 209
     

Vår handläggare Handläggare telefon Handläggare e-post

     

Interpellationssvar Vattenfalls planerade kraftledningar i 
kommunen

 På vilket sätt kommer Ordföranden att verka för att de tänkta kraftledningarna grävs 
ner?

I tillståndsprocessen för elledningsgatorna är Katrineholms kommun en part som får yttra 
sig. I tidigt samråd har vi lämnat ett yttrande där vi förordar markförlagd nätdragning i 
första hand och samförlagd nätdragning i andra hand. Vi har också yttrat oss att 
nätdragningen innebär en betydande miljöpåverkan, vilket innebär att en större MKB måste 
tas fram om Länsstyrelsen beslutar om detta. Katrineholms kommun kommer då att få 
yttra sig igen och då kommer vi framhäva samma åsikt. Vi är angelägna om att el 
kapaciteten ökar i staden och vi fattar inte det slutgiltiga beslutet om tillståndet, vilket 
innebär att vårt yttrande kommer tas i beaktande när besluts tas gällande utbyggnad av 
elnätet. 

 Hur arbetar kommunen tillsammans med berörda sakägare inom kommunen?

Vi har haft en dialog med de sakägare som har haft frågor och kontaktat 
samhällsbyggnadsförvaltningen. En mer aktiv dialog har hållits med Ericsbergs slott och 
Intresseorganisationen HedOx. 

 Hur tror Ordföranden att de ingrepp som sker genom luftledningar påverkar bilden av 
kommunen som den gröna kommunen?

Klimatfrågan är en av de allra viktigaste frågorna och den kan inte lösas om vi inte har en 
stabil och tillförlitlig eltillförsel. Katrineholms kommun kommer verka för att driva på 
utvecklingen mot markförlagd elnätsdragning i samtliga tillståndsärenden där vi får yttra 
oss och hoppas vi kan bidra till att utvecklingen går snabbare. De miljömässiga och sociala 
dimensionerna i hållbarhetsbegreppet kan inte nås om vi inte har en hållbar ekonomi. I vår 
kommun krävs det ökad elkapacitet för att nå dit.

Göran Dahlström (S)
Kommunstyrelsens ordförande



KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 38, Gröna Kulle Org.nummer 212000-0340
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Datum

2021-04-27
Vår beteckning

  -  Kommunledningsförvaltningen

Nämndadministration
Mottagare:

Vår handläggare

 
Handläggare telefon

 
Handläggare e-post

 

Meddelanden

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige lägger meddelandena till handlingarna 

Rapport av ej verkställda beslut första kvartalet 2021

Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporten av ej verkställda gynnande 
nämndbeslut.

Ej verkställda beslut första kvartalet 2021

Äldreomsorg (SoL) Antal beslut

Särskilt boende
Upplysning: 15 beslut var verkställda vid 
rapporteringstillfället.

18 (14 kvinnor, 4 män)

Dagverksamhet
Upplysning: Avser avbrott i verkställighet pga. eget 
initiativ. 
Vid rapporteringstillfället var 10 kvinnor och 1 man 
verkställda eller avslutade.

25 (17 kvinnor, 8 män)

Daglig verksamhet (socialpsykiatri)
Upplysning: Avbrott i verkställighet pga. eget initiativ.

3 (1 kvinna, 2 män)

Hemtjänst
Upplysning: Avbrott i verkställighet pga. eget initiativ. En 
person har nu sagt ifrån om insatsen.

2 (2 män)
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Kommunledningsförvaltningen Datum

2021-04-27

Vår beteckning

/Ärendebeteckning/ - 
/Ärendeklasskod/

Omsorg till personer med funktionsnedsättning (LSS) Antal beslut

Bostad med särskild service för vuxna
Upplysning: Vid rapporteringstillfället var 2 beslut (män) 
verkställda. 1 kvinna har erbjudits plats men ej svarat 
trots flera påminnelser.

6 (3 kvinnor, 3 män)

Bostad med särskild service (SoL) 2 (1 kvinna, 1 man)

Biträde av kontaktperson (LSS + SoL)
Upplysning: 2 beslut avser avbrott i verkställighet. 1 
kontaktperson har slutat och den enskilde önskar inte ny 
för tillfället pga. oro för smitta. 1 kontaktperson har slutat 
då den enskilde inte går att nå. Samordnaren har inte 
heller lyckats nå den enskilde. Vid rapporteringstillfället 
var 1 beslut (man) verkställt och 1 beslut (kvinna) avslutat 
pga. flytt

6 (4 kvinnor, 2 män)

Daglig verksamhet
Upplysning: Avbrott i verkställighet pga. eget initiativ. Vid 
rapporteringstillfället var 1 beslut (kvinna) verkställt. 
2 (män) har på egen begäran sagt ifrån om insatsen.

18 (8 kvinnor, 10 män)

Korttidsvistelse utanför hemmet
Upplysning: Avbrott i verkställighet pga. eget initiativ.

1 (1 kvinna)

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna rapporten om ej verkställda gynnande 
biståndsbeslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) för första kvartalet 2021.

För första kvartalet 2021 finns noll (0) gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte 
verkställts inom tre månaden från beslutsdatum.

Förvaltningsrätten i Linköping

Förvaltningsrätten i Linköping har översänt dom i mål nr 9736-1. 

Överklagat beslut: Kommunfullmäktige beslut den 21 oktober 2019, KS/2019/271-003, § 150

Saken: Laglighetsprövning enligt kommunallagen (2017:725)

Förvaltningsrättens avgörande: Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

     



                          

   

 

 

Inger Fredriksson (C)      Victoria Barrsäter (C)      Ann-Charlotte Olsson (C)        Anders Gölevik (C) 
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