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Handläggare: Björnar Berg 
Datum: 2020-05-29  

Förslag till beslut om nya taxekonstruktioner för Katrineholms 
kommun 
 
 
Förslag till beslut 
att Katrineholm Vatten och Avfall AB beslutar för egen del att ställa sig bakom förslag 
till ny konstruktion för ”Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan 
verksamhet i Katrineholms kommun” att gälla från 2021-01-01 och föreslår kommun-
fullmäktige att fatta samma beslut. 

 
Ärendebeskrivning 
Sedan starten av Sörmland Vatten och Avfall AB (nedan kallat Sörmland Vatten) 
2009 har ambitionen från ägarna varit att skapa enhetlighet i bolagets olika tjänster 
för att nå effektivitet i de tjänster som bolaget ansvarar för. Gällande taxe- 
konstruktioner är ärvda från respektive kommun. Idag präglas renhållningstjänsterna 
av olikhet mellan de tre ingående kommunerna vilket försvårar utvecklingen mot en 
mer effektiv insamlingstjänst. För att korrekt kunna följa 2 kap §§ 3 och 6 Kommunal-
lag (2017:725), likställighetsprincipen respektive självkostnadsprincipen och inte  
felaktigt belasta kollektivet behövs en del nya tilläggstjänster. I nu gällande beslutad 
renhållningstaxa saknas vissa avgifter. 
 
Taxan för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet är den 
ekonomiska grunden för renhållningsverksamheten och ett styrdokument för att säkra 
den ekonomiska hållbarheten. Någon grundligare översyn av hur taxan fördelas på 
respektive kundkollektiv och tjänst är inte genomförd de senaste tio åren. 
 
Nedan beskrivs hur förslag till ny taxa tagits fram. Förslaget följer branschföreningen 
Avfall Sveriges grundmall. En viktig utgångspunkt har varit att konstruera en taxa som 
har full kostnadstäckning och är så rättvis och skälig som möjligt. Arbetet med nya 
taxekonstruktionen har genomförts av tjänstemän från Sörmland Vatten tillsammans 
med en styrgrupp bestående av ledamöter från ägarbolagens styrelser. Till hjälp har 
jurist från Avfall Sverige samt Advokatfirman Åberg & Co konsulterats.  
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Information har skett i olika konstellationer såsom för styrelserna i Sörmland Vattens 
ägarbolag, kommunala tjänstemän och för olika politiska partigrupper. 
  
Översynen har omfattat renhållningens nyttigheter såsom kärl- och säckavfall, latrin, 
grovavfall samt farligt avfall och dess befintliga tilläggstjänster. För nyttigheten slam 
har endast tilläggstjänster ingått i översynen samt att priserna justerats efter gällande 
kostnadsnivå. Även nya tilläggstjänster har utretts och föreslagits. 
 
För att fördela de kostnader som belastar renhållningsuppdraget har principer  
sammanställts för renhållningstaxans olika delar och ställning har tagits till vilka  
relationer som ska gälla mellan olika kundkategorier. Föreslagna principer och  
relationer är lika oavsett kommun. Likaså är ett standardabonnemang bestämt för  
respektive kundkategori. De perspektiv som har värderats, för respektive taxedel, är 
kund-, miljö-, juridik-, kvalitet-, estetik-, säkerhet- och arbetsmiljöperspektivet.  
Utgångspunkt har varit att uppnå en stabilitet i taxan genom en taxekonstruktion som 
är hållbar även i relation till framtida utveckling av renhållningsuppdraget. 

 
Avgifter för insamling, transport, återvinning och behandling av avfall tas ut i enlighet 
med de belopp och de villkor som framgår av den föreslagna taxan samt av  
kommande förslag av föreskrifter om avfallshantering för Katrineholms kommun. 

 
Taxan ska:  

• finansiera kostnaderna för kommunens avfallsverksamhet.  
• styra mot målen i kommunens renhållningsordning.  
• styra mot en rationell och miljöanpassad avfallshantering.  
• ge kunden viss valfrihet avseende servicegrad. 

 
 
För översynen har följande underlag använts: 

• Renhållningstaxa för Katrineholm antagen av kommunfullmäktige. 
• Verksamhetens kostnadsprognos 2017. 
• Verksamhetens kostnadsprognos 2021, med hänsyn till idag kända kommande  

större investeringar. 
• Verksamhetens intäkter för 2019. Intäkterna fördelade på respektive nyttighet. 
• Utdrag ur kundregistret (2020). Kundregistret innehåller kunddata med fastighets- 

beteckning, typ av fastighet och antal renhållningstjänster. 
• Utredning gällande tilläggstjänster. 
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Kärl- och säckavfallets olika kostnadsdelar samt principiella ställnings- 
taganden 
 
För kärl- och säckavfallet debiteras varje fastighetsägare för tre delar, grundavgift 
samt hämtnings- och behandlingsavgift. Nedan redogörs för hur dessa två delar tas 
ut. 
 
Grundavgift 
Grundavgiften för samtliga kundkategorier ska finansiera kostnader för planering,  
utveckling, information, administration, kundservice och fakturering. I grundavgiften 
för hushåll ingår tillgång till återvinningscentral där hushåll får lämna grovavfall, farligt 
avfall, el-avfall och trädgårdsavfall utan extra avgift.  
 
Grundavgiftens storlek beräknas för varje kundkategori efter bedömd nyttjandegrad. 
Bedömningen av nyttjandegrad har gjorts utifrån bolagets samlade kunskap och  
erfarenhet. 
 
 
Hämtnings- och behandlingsavgift 
Hämtningsavgiften ska täcka kostnader för avfallskärl och hämtning av avfallet.  
Avgiften baseras på behållarstorlek och antal hämtningar. Standardhämtning är 
varannan vecka. Hämtningsavgiftens storlek per kärlstorlek är satta utifrån vilka  
behållarvolymer som är aktuella för respektive kundkategori och hämtningsfrekvens. 
 
Behandlingsavgiften ska täcka kostnader för omlastning, transport till behandlings-
anläggning och behandling av avfallet. Avgiften baseras på ett kilopris.  
 
Prisexempel på vanliga abonnemangstyper 

Abonnemangstyp Nuvarande 
årspris 

Föreslaget 
årspris 

Differens 

Kärl 190 l, 26 hämtningar per år 2 407 kr 2 516 kr +109 kr 

Kärl 190 l, 10 hämtningar per säsong 1 112 kr 1 291 kr +179 kr 

Kärl 190 l, 13 hämtningar per år 1 708 kr 2 049 kr +341 kr 

Kärl 2 st 660 l, 52 hämtningar per år (15 lgh) 20 144 kr 19 800 kr -344 kr 

Markbehållare 5 kbm, 52 hämtningar per år 
(15 lgh) 

79 708 kr 61 354 kr -18 354 kr 

 
I Katrineholm baseras kärl- och säckavfallets beräkningar på en prognosticerad  
kostnadsnivå 2021 där det specifikt beaktats de nya behandlingspriser som den  
förnyade upphandlingen gett oss samt ny förbränningsskatt som införts med början 
2020. 
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Tilläggstjänster 
För att följa likställighetsprincipen och självkostnadsprincipen och inte felaktigt belasta 
kollektivet behövs tilläggstjänster i taxan.Tilläggstjänster är inte obligatoriska för alla 
kunder, de är särskilda tillvalstjänster för de som har behov av dem. Tilläggsavgifter 
är ersättning för dessa tjänster, är juridiskt knutna till insamlingsansvaret och måste 
finnas i taxedokumentet för att få faktureras. 
 
Principer har sammanställts för taxans tilläggstjänster. Ställningstaganden till behovet 
av tilläggstjänster, dess utformning och tillämpning har fastställts enligt tidigare 
nämnda perspektiv. Genom undersökningar, analys av kunders förbättringsförslag 
och kommentarer från kundundersökningar samt kundservice samlade erfarenhet av 
återkommande kundönskemål har vi identifierat behov av tilläggstjänster som föreslås 
att tillmötesgå. Nya tilläggstjänster har prissatts för att uppnå full kostnadstäckning 
och inte belasta ”grundkollektivet”. 
 
Ärendets handlingar 

• Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet i  
Katrineholms kommun. 

• Jämföra renhållningsavgifter mellan kommuner. 
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1 Inledning
Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet i Katrineholms 
kommun. Gällande bestämmelser för hantering av hushållsavfall finns i kommunens 
renhållningsordning bestående av avfallsföreskrifter och avfallsplan. Information om 
avfallshanteringen finns på www.sormlandvatten.se

Denna taxa träder i kraft xxxx-xx-xx.

Antagen av kommunfullmäktige xxxx-xx-xx.

Avgifter enligt denna taxa är belagda med lagstadgad mervärdesskatt (25 procent).

1.1 Principer 
Denna taxa gäller för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall inom Katrineholms 
kommun. Avgifter för insamling, transport, återvinning och behandling av avfall tas ut i 
enlighet med de belopp och de villkor som framgår av denna taxa samt av föreskrifter om 
avfallshantering för Katrineholms kommun.

Taxan ska: 
 finansiera kostnaderna för kommunens avfallsverksamhet 
 styra mot målen i kommunens renhållningsordning 
 främja miljöanpassad avfallshantering
 styra mot en rationell avfallshantering som bidrar till minskad klimatpåverkan 
 ge kunden viss valfrihet avseende servicegrad

1.2 Kommunens ansvar för avfallshanteringen 
Katrineholms kommun ansvarar för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av 
hushållsavfall som åläggs kommuner i Miljöbalkens 15 kapitel med tillhörande lagstiftning. 
Insamling och transport av hushållsavfall utförs av kommunens upphandlade entreprenörer. 

1.3 Fastighetsinnehavarens ansvar
Fastighetsinnehavaren är ytterst ansvarig mot kommunen för avfallet som uppkommer eller 
av andra skäl är förekommande på fastigheten. Fastighetsinnehavarens ansvar gällande 
sortering, behållare, avfallsutrymmen, hämtningsvägar med mera återfinns i kommunens 
avfallsföreskrifter. 



5

2 Allmänna bestämmelser 
2.1 Fastighetsinnehavarens avgiftsskyldighet 
Fastighetsinnehavare till fastighet där hushållsavfall uppkommer eller av andra skäl 
förekommer är skyldig att betala avfallsavgift enligt denna avfallstaxa och ska teckna 
abonnemang för aktuella avfallsslag. Med fastighetsägare avses den som är fastighets-
ägare eller den som enligt 1 kap 5 § fastighetstaxeringslagen 1979:1152 ska anses som 
fastighetsägare. 

Tomträttsinnehavare och samfällighetsförening kan i förekommande fall jämställas med 
fastighetsinnehavare. 

Avgiftsskyldighet föreligger för alla fastigheter som är bebyggda. Avgiftsskyldighet föreligger 
även från fastigheter där avfall inte finns att hämta. 

Ändring av ägandeförhållande, behållarstorlek eller annan ändring som kan ha betydelse 
för beräkning av avfallsavgiften ska utan dröjsmål anmälas till renhållaren enligt 
kommunens renhållningsordning. Ny avgift ska gälla från och med den dag ändringen 
träder i kraft, men avgiften justeras först vid nästa ordinarie faktureringstillfälle. 

2.2 Betalning 
Avgifter enligt denna taxa betalas till renhållaren. Fastighetsinnehavaren är betalnings-
ansvarig mot renhållaren. Avgift ska betalas vid den tidpunkt som anges på fakturan. 

Betalas inte fakturerad avgift inom tid som anges på fakturan skickas betalnings-
påminnelse. Därefter skickas inkassokrav och ersättning för inkassokostnad påförs enligt 
lagen om ersättning för inkassokostnader. Dröjsmålsränta faktureras enligt 6 § räntelagen 
från den dag betalningen skulle ha skett.

Anmärkning mot fakturan ska lämnas till renhållaren inom tio (10) kalenderdagar. 

2.3 Behållarstorlekar och behållartyper för hushållsavfall 
De kärlstorlekar som renhållaren tillhandahåller är 190, 370 och 660 liter. För kärlstorleken 
400 liter tillämpas samma avgift som för 370 liter. 

Containrar tillhandahålls i storleken 8 m3. 

För en- och tvåbostadshus med eget kärl eller kärl som delas av upp till två hushåll 
tillhandahålls kärlstorleken 190 liter. 

För latrin hanteras endast behållare som tillhandahålls av renhållaren. 

För hämtning av sorterat matavfall från restauranger och storkök kan 140 liters kärl 
tillhandahållas. 

Komprimatorer och underjordsbehållare tillhandahålls inte av renhållaren. Om fastighets-
innehavare använder sådana behållare eller utrustning utför renhållaren hämtning och 
behandling av avfallet mot avgift enligt denna taxa. 
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2.4 Grundavgift 
Grundavgiften är årlig och betalas av alla fastigheter där hushållsavfall uppstår. 
Grundavgiften för samtliga kundkategorier ska finansiera kostnader för planering, 
utveckling, information, administration, kundservice och fakturering. 

I grundavgiften för hushåll ingår tillgång till återvinningscentral där hushåll får lämna 
grovavfall, farligt avfall, el-avfall och trädgårdsavfall utan extra avgift. Grundavgiften 
faktureras även då uppehåll i hämtning beviljats.

För respektive kundkategori ingår i grundavgiften service enligt följande:

2.4.1 En- och tvåfamiljshus 
Med en- och tvåfamiljshus avses bostadsenhet för permanentboende, som taxeras som 
småhus, till exempel villor, radhus och kedjehus. Två en- och tvåfamiljshus som delar kärl 
ingår i denna kategori. 

Följande tjänster ingår i grundavgiften för en- och tvåfamiljshus: 
 Tillgång till återvinningscentral 
 Hämtning av grovavfall, enligt information från renhållaren 
 Mobil insamling av farligt avfall, enligt information från renhållaren

2.4.2 Fritidshus
Med fritidshus avses byggnad som taxerats som småhus och som är avsedd att användas 
som tillfällig bostad under semester och fritid (nyttjas inte som permanentboende). Två 
fritidshus som delar kärl ingår i denna kategori. 

Följande tjänster ingår i grundavgiften för fritidshus: 
 Tillgång till återvinningscentral 
 Hämtning av grovavfall, enligt information från renhållaren
 Mobil insamling av farligt avfall, enligt information från renhållaren

2.4.3 Flerfamiljshus 
Med flerfamiljshus avses bostadsenhet med minst tre lägenheter.

Följande tjänster ingår i grundavgiften för flerfamiljshus: 
 Tillgång till återvinningscentral för enskilda hushåll i flerbostadshus 
 Mobil insamling av farligt avfall för enskilda hushåll i flerbostadshus, enligt information 

från renhållaren

2.5 Hämtningsavgift
Hämtningsavgiften ska täcka kostnader för avfallskärl och hämtning av avfallet. Avgiften 
baseras på behållarstorlek och antal hämtningar. Standardhämtning är varannan vecka.

Hämtningsavgift faktureras enligt följande:
 För hämtning varje vecka faktureras avgift motsvarande 2,1 gånger avgiften för 

hämtning varannan vecka.
 För hämtning två gånger per vecka faktureras avgift motsvarande 4,4 gånger avgiften 

för hämtning varannan vecka. 
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 För hämtning tre gånger per vecka faktureras avgift motsvarande 7,1 gånger avgiften 
för hämtning varannan vecka.

2.6 Behandlingsavgift 
Behandlingsavgiften ska täcka kostnader för omlastning, transport till behandlings-
anläggning och behandling av avfallet. Avgiften baseras på avfallets vikt. 

2.7 Utsorterat matavfall 
Hushåll och verksamheter ska sortera ut matavfall för återvinning. Matavfallet sorteras i 
grön påse som tillhandahålls av renhållaren. Gröna påsar med matavfall lämnas i samma 
kärl som påsar med brännbart avfall. 

Fastighetsägare med verksamheter där det uppstår stora mängder matavfall, har möjlighet 
att själva köpa och installera matavfallskvarn kopplad till sluten tank för matavfall. Avgift för 
tömning av matavfall i tank, se 3.2.9. För hämtning av sorterat matavfall från restauranger 
och storkök kan 140 liters kärl tillhandahållas, se 3.1.

2.8 Avgifter vid undantag 
Fastighetsinnehavare som medgivits undantag, enligt 35, 40, 42 §§ i kommunens 
föreskrifter om avfallshantering, betalar endast grundavgift för den period undantaget avser.

Vid total befrielse från renhållning faktureras ingen avgift.

2.9 Avgifter vid delad avfallsbehållare 
Två närboende innehavare av en- och tvåfamiljshus, som delar avfallskärl, enligt 34 § i 
kommunens avfallsföreskrifter, betalar en grundavgift per hushåll samt hämtnings- och 
behandlingsavgift för aktuellt antal hämtningar av avfallet. Grundavgift faktureras per 
hushåll. Hämtnings-och behandlingsavgiften faktureras en av fastighetsinnehavarna. 

2.10 Felsorteringsavgift
Vid felsortering kommer fastighetsägaren att meddelas och felsorteringsavgift per tillfälle 
och kärl faktureras.

Till exempel är det inte tillåtet att tillsammans med kärl- och säckavfall samt grovavfall 
lägga farligt avfall och el-avfall, batterier, kyl- och frysskåp, bildäck med mera. Det är heller 
inte tillåtet att använda den gröna påsen till annat än matavfall.

Även vid påträffande av otillräckligt emballerat avfall i avfallsbehållare har renhållaren rätt 
att ta ut en särskild avgift. 

2.11 Särskilda avgifter och avgifter när taxan inte kan tillämpas
I de fall där taxan inte går att tillämpa, exempelvis vid hämtning med andra metoder än de 
som är beskrivna i denna taxa eller där förhållandena väsentligt avviker från vad som är 
normalt får renhållaren besluta om avgifter i enlighet med grunderna för denna taxa och de 
grunder som anges i 27 kap 5 § Miljöbalken.
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Om hämtning av hushållsavfall inte kan ske med anledning av att hämtningsvägen inte 
uppfyller kraven i kommunens föreskrifter om avfallshantering faktureras fastighetsägaren 
gällande hämtningsavgift/bomkörningsavgift. 

3 Avgifter
3.1 Abonnemangstyper för kärl- och säckavfall
En- och tvåfamiljshus
Med en- och tvåfamiljshus avses bostadsenhet för permanentboende, som taxeras som 
småhus, till exempel villor, radhus och kedjehus, se 2.4.1.

Avgiften är en periodisk avgift och består av tre delar, grundavgift, hämtningsavgift och 
behandlingsavgift. Normalabonnemanget presenteras först i tabellerna nedan. För 13 
hämtningar per år krävs anmälan om kompostering till tillsynsmyndigheten eller av VA-
huvudmannen skriftligt godkännande om användande av matavfallskvarn.

Avgift faktureras per fastighet med:

26 hämtningar per år
Årsavgift exklusive moms

190 
liters 

kärl

370 
liters 

kärl
Grundavgift 848 kr 848 kr

Hämtningsavgift per kärl 254,40 kr 643,20 kr

Behandlingsavgift per kg 1,40 kr 1,40 kr

26 hämtningar per år
Årsavgift inklusive moms

190 
liters 

kärl

370 
liters 

kärl
Grundavgift 1 060 kr 1 060 kr

Hämtningsavgift per kärl 318 kr 804 kr

Behandlingsavgift per kg 1,75 kr 1,75 kr

13 hämtningar per år
Årsavgift exklusive moms

190 
liters 

kärl

370 
liters 

kärl
Grundavgift 848 kr -

Hämtningsavgift per kärl 204 kr -

Behandlingsavgift per kg 1,40 kr -

13 hämtningar per år
Årsavgift inklusive moms

190 
liters 

kärl

370 
liters 

kärl
Grundavgift 1 060 kr -

Hämtningsavgift per kärl 255 kr -

Behandlingsavgift per kg 1,75 kr -
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Fritidshus
Med fritidshus avses bostadsenhet som inte är inrättat för helårsboende, se 2.4.2. Avgiften 
är en periodisk avgift och består av tre delar, grundavgift, hämtningsavgift och 
behandlingsavgift. För 5 hämtningar per år krävs anmälan om kompostering till 
tillsynsmyndigheten eller av VA-huvudmannen skriftligt godkännande om användande av 
matavfallskvarn.

Avgift faktureras per fastighet med:

10 hämtningar/säsong
Årsavgift exklusive moms

190 
liters 

kärl

370 
liters 

kärl
Grundavgift 656 kr -

Hämtningsavgift per kärl 96,80 kr -

Behandlingsavgift per kg 1,40 kr -

10 hämtningar/säsong
Årsavgift inklusive moms

190 
liters 

kärl

370 
liters 

kärl
Grundavgift 820 kr -

Hämtningsavgift per kärl 121 kr -

Behandlingsavgift per kg 1,75 kr -

5 hämtningar/säsong
Årsavgift exklusive moms

190 
liters 

kärl

370 
liters 

kärl
Grundavgift 656 kr -

Hämtningsavgift per kärl 79,20 kr -

Behandlingsavgift per kg 1,40 kr -

5 hämtningar/säsong
Årsavgift inklusive moms

190 
liters 

kärl

370 
liters 

kärl
Grundavgift 820 kr -

Hämtningsavgift per kärl 99 kr -

Behandlingsavgift per kg 1,75 kr -
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Flerfamiljshus 
Med flerfamiljshus avses bostadsenhet med minst tre lägenheter, se 2.4.3. Avgiften är en 
periodisk avgift och består av tre delar, grundavgift per lägenhet, hämtningsavgift och 
behandlingsavgift. 

Avgift faktureras per fastighet med:

26 hämtningar per år
Årsavgift exklusive moms

190 
liters 

kärl

370 
liters 

kärl

660 
liters 

kärl
Grundavgift per lägenhet 288 kr 288 kr 288 kr

Hämtningsavgift per kärl 254,40 kr 643,20 kr 884,80 kr

Behandlingsavgift per kg 1,40 kr 1,40 kr 1,40 kr

26 hämtningar per år
Årsavgift inklusive moms

190 
liters 

kärl

370 
liters 

kärl

660 
liters 

kärl
Grundavgift per lägenhet 360 kr 360 kr 360 kr

Hämtningsavgift per kärl 318 kr 804 kr 1 106 kr

Behandlingsavgift per kg 1,75 kr 1,75 kr 1,75 kr

52 hämtningar per år
Årsavgift exklusive moms

190 
liters 

kärl

370 
liters 

kärl

660 
liters 

kärl
Grundavgift per lägenhet 288 kr 288 kr 288 kr

Hämtningsavgift per kärl 529,60 kr 1 338,40 kr 1 840 kr

Behandlingsavgift per kg 1,40 kr 1,40 kr 1,40 kr

52 hämtningar per år
Årsavgift inklusive moms

190 
liters 

kärl

370 
liters 

kärl

660 
liters 

kärl
Grundavgift per lägenhet 360 kr 360 kr 360 kr

Hämtningsavgift per kärl 662 kr 1 673 kr 2 300 kr

Behandlingsavgift per kg 1,75 kr 1,75 kr 1,75 kr

104 hämtningar per år
Årsavgift exklusive moms

190 
liters 

kärl

370 
liters 

kärl

660 
liters 

kärl
Grundavgift per lägenhet 288 kr 288 kr 288 kr

Hämtningsavgift per kärl 1 125,60 kr 2 843,20 kr 3 909,60 kr

Behandlingsavgift per kg 1,40 kr 1,40 kr 1,40 kr

104 hämtningar per år
Årsavgift inklusive moms

190 
liters 

kärl

370 
liters 

kärl

660 
liters 

kärl
Grundavgift per lägenhet 360 kr 360 kr 360 kr

Hämtningsavgift per kärl 1 407 kr 3 554 kr 4 887 kr

Behandlingsavgift per kg 1,75 kr 1,75 kr 1,75 kr
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156 hämtningar per år
Årsavgift exklusive moms

190 
liters 

kärl

370 
liters 

kärl

660 
liters 

kärl
Grundavgift per lägenhet - - 288 kr

Hämtningsavgift per kärl - - 6 209,60 kr

Behandlingsavgift per kg - - 1,40 kr

156 hämtningar per år
Årsavgift inklusive moms

190 
liters 

kärl

370 
liters 

kärl

660 
liters 

kärl
Grundavgift per lägenhet - - 360 kr

Hämtningsavgift per kärl - - 7 762 kr

Behandlingsavgift per kg - - 1,75 kr

26 hämtningar per år
Årsavgift exklusive moms

3 m3 
underjords

behållare

4 m3 
underjords

behållare

5 m3 
underjords

behållare
Grundavgift per lägenhet 288 kr 288 kr 288 kr

Hämtningsavgift per behållare 2 412,80 kr 3 216,80 kr 4 020,80 kr

Behandlingsavgift per kg 1,40 kr 1,40 kr 1,40 kr

26 hämtningar per år
Årsavgift inklusive moms

3 m3 
underjords

behållare

4 m3 
underjords

behållare

5 m3 
underjords

behållare
Grundavgift per lägenhet 360 kr 360 kr 360 kr

Hämtningsavgift per behållare 3 016 kr 4 021 kr 5 026 kr

Behandlingsavgift per kg 1,75 kr 1,75 kr 1,75 kr

52 hämtningar per år
Årsavgift exklusive moms

3 m3 
underjords

behållare

4 m3 
underjords

behållare

5 m3 
underjords

behållare
Grundavgift per lägenhet 288 kr 288 kr 288 kr

Hämtningsavgift per behållare 5 018,40 kr 6 691,20 kr 8 363,20 kr

Behandlingsavgift per kg 1,40 kr 1,40 kr 1,40 kr

52 hämtningar per år
Årsavgift inklusive moms

3 m3 
underjords

behållare

4 m3 
underjords

behållare

5 m3 
underjords

behållare
Grundavgift per lägenhet 360 kr 360 kr 360 kr

Hämtningsavgift per behållare 6 273 kr 8 364 kr 10 454 kr

Behandlingsavgift per kg 1,75 kr 1,75 kr 1,75 kr
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Verksamheter 
Med verksamheter avses verksamheter som inte är privathushåll, till exempel företag, 
skolor, föreningar, äldre- och gruppboenden. Avgiften är en periodisk avgift och består av 
tre delar, grundavgift, hämtningsavgift och behandlingsavgift.

Avgift faktureras per fastighet med:

26 hämtningar per år
Årsavgift exklusive moms

190 
liters 

kärl

370 
liters 

kärl

660 
liters 

kärl
Grundavgift 536 kr 536 kr 536 kr

Hämtningsavgift per kärl 254,40 kr 643,20 kr 884,80 kr

Behandlingsavgift per kg 1,40 kr 1,40 kr 1,40 kr

26 hämtningar per år
Årsavgift inklusive moms

190 
liters 

kärl

370 
liters 

kärl

660 
liters 

kärl
Grundavgift 670 kr 670 kr 670 kr

Hämtningsavgift per kärl 318 kr 804 kr 1 106 kr

Behandlingsavgift per kg 1,75 kr 1,75 kr 1,75 kr

52 hämtningar per år
Årsavgift exklusive moms

190 
liters 

kärl

370 
liters 

kärl

660 
liters 

kärl
Grundavgift 536 kr 536 kr 536 kr

Hämtningsavgift per kärl 529,60 kr 1 338,40 kr 1 840 kr

Behandlingsavgift per kg 1,40 kr 1,40 kr 1,40 kr

52 hämtningar per år
Årsavgift inklusive moms

190 
liters 

kärl

370 
liters 

kärl

660 
liters 

kärl
Grundavgift 670 kr 670 kr 670 kr

Hämtningsavgift per kärl 662 kr 1 673 kr 2 300 kr

Behandlingsavgift per kg 1,75 kr 1,75 kr 1,75 kr

104 hämtningar per år
Årsavgift exklusive moms

190 
liters 

kärl

370 
liters 

kärl

660 
liters 

kärl
Grundavgift 536 kr 536 kr 536 kr

Hämtningsavgift per kärl 1 125,60 kr 2 843,20 kr 3 909,60 kr

Behandlingsavgift per kg 1,40 kr 1,40 kr 1,40 kr

104 hämtningar per år
Årsavgift inklusive moms

190 
liters 

kärl

370 
liters 

kärl

660 
liters 

kärl
Grundavgift 670 kr 670 kr 670 kr

Hämtningsavgift per kärl 1 407 kr 3 554 kr 4 887 kr

Behandlingsavgift per kg 1,75 kr 1,75 kr 1,75 kr
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156 hämtningar per år
Årsavgift exklusive moms

190 
liters 

kärl

370 
liters 

kärl

660 
liters 

kärl
Grundavgift - - 536 kr

Hämtningsavgift per kärl - - 6 209,60 kr

Behandlingsavgift per kg - - 1,40 kr

156 hämtningar per år
Årsavgift inklusive moms

190 
liters 

kärl

370 
liters 

kärl

660 
liters 

kärl
Grundavgift - - 670 kr

Hämtningsavgift per kärl - - 7 762 kr

Behandlingsavgift per kg - - 1,75 kr

26 hämtningar per år
Årsavgift exklusive moms

8 m3 
container

Grundavgift 536 kr

Hämtningsavgift per behållare 8 577,60 kr

Behandlingsavgift per kg 1,40 kr

26 hämtningar per år
Årsavgift inklusive moms

8 m3 
container

Grundavgift 670 kr

Hämtningsavgift per behållare 10 722 kr

Behandlingsavgift per kg 1,75 kr

52 hämtningar per år
Årsavgift exklusive moms

8 m3 
container

Grundavgift 536 kr

Hämtningsavgift per behållare 17 842,40 kr

Behandlingsavgift per kg 1,40 kr

52 hämtningar per år
Årsavgift inklusive moms

8 m3 
container

Grundavgift 670 kr

Hämtningsavgift per behållare 22 303 kr

Behandlingsavgift per kg 1,75 kr
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104 hämtningar per år
Årsavgift exklusive moms

8 m3 
container

Grundavgift 536 kr

Hämtningsavgift per behållare 37 914,40 kr

Behandlingsavgift per kg 1,40 kr

104 hämtningar per år
Årsavgift inklusive moms

8 m3 
container

Grundavgift 670 kr

Hämtningsavgift per behållare 47 393 kr

Behandlingsavgift per kg 1,75 kr

26 hämtningar per år
Årsavgift exklusive moms

140 liters 
kärl 

(matavfall)
Hämtningsavgift per kärl 1 120 kr

Behandlingsavgift per kärl 1 520 kr

26 hämtningar per år
Årsavgift inklusive moms

140 liters 
kärl 

(matavfall)
Hämtningsavgift per kärl 1 400 kr

Behandlingsavgift per kärl 1 900 kr

52 hämtningar per år
Årsavgift exklusive moms

140 liters 
kärl 

(matavfall)
Hämtningsavgift per kärl 2 240 kr

Behandlingsavgift per kärl 3 040 kr

52 hämtningar per år
Årsavgift inklusive moms

140 liters 
kärl 

(matavfall)
Hämtningsavgift per kärl 2 800 kr

Behandlingsavgift per kärl 3 800 kr
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104 hämtningar per år
Årsavgift exklusive moms

140 liters 
kärl 

(matavfall)
Hämtningsavgift per kärl 4 480 kr

Behandlingsavgift per kärl 6 080 kr

104 hämtningar per år
Årsavgift inklusive moms

140 liters 
kärl 

(matavfall)
Hämtningsavgift per kärl 5 600 kr

Behandlingsavgift per kärl 7 600 kr

3.2 Tilläggstjänster 
3.2.1 Dragvägstillägg 
En tilläggsavgift för kund som av särskilda skäl fått godkänt att ha kärlet placerat på annan 
plats än den anvisade hämtningsplatsen.

Avstånd mäts enkel väg mellan kärlet och uppställningsplats för hämtningsfordonet. 
Renhållaren avgör när och hur dragvägstillägg ska tillämpas. Dragvägstillägg per kärl 
faktureras i intervaller om 10 meter, med start från 2 meter (1 meter ingår), samt baseras 
på avstånd och kärlstorlek.

Dragvägstillägg faktureras enligt följande: 

 För dragväg över 20 meter faktureras avgift motsvarande 1,5 gånger avgiften för 
dragväg 2–20 meter.

 För kärlstorlek över 400 liter faktureras avgift motsvarande 1,5 gånger avgiften för 
kärlstorlek upp till 400 liter.

Avgift per kärl och hämtningstillfälle, exklusive moms
Upp till

 400 liter 660 liter

Tillägg för gångavstånd, upp till 400 l kärl, utöver 1 m, per hämtning 
och påbörjat 10 m intervall

8 kr 12 kr

Tillägg för gångavstånd, 660 l kärl, utöver 1 m, per hämtning och 
påbörjat 10 m intervall

12 kr 18 kr

Avgift per kärl och hämtningstillfälle, inklusive moms
Upp till

 400 liter 660 liter

Tillägg för gångavstånd, upp till 400 l kärl, utöver 1 m, per hämtning 
och påbörjat 10 m intervall

10 kr 15 kr

Tillägg för gångavstånd, 660 l kärl, utöver 1 m, per hämtning och 
påbörjat 10 m intervall

15 kr 22,50 kr
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3.2.2 Extrahämtning av kärl- och säckavfall
Extra säck tillsammans med ordinarie hämtning eller extra kärltömning, utöver ordinarie 
hämtning, ska beställas via renhållarens kundservice.

Avgift per styck, exklusive moms
upp till 

400 liter 660 liter

Container 
och 

underjords
behållare

Säck, vid ordinarie hämtningstillfälle 80 kr 80 kr 80 kr

Extrahämtning inom tre arbetsdagar 616 kr 633,60 kr 985,60 kr

Avgift per styck, inklusive moms
upp till 

400 liter 660 liter

Container 
och 

underjords
behållare

Säck, vid ordinarie hämtningstillfälle 100 kr 100 kr 100 kr

Extrahämtning inom tre arbetsdagar 770 kr 792 kr 1 232 kr

3.2.3 Kärlbyte och kärllås
För byte till annan kärlstorlek faktureras avgift. Nyutställning och byte i samband med 
ägarbyte av fastigheten faktureras inte kärlbytesavgift.

Tillbehör till avfallsbehållare av storlek 80–660 liter. Erhålls mot en engångskostnad.

Avgift
Exklusive 

moms
Inklusive 

moms
Kärlbyte Byte av kärl till annan storlek. 160 kr 200 kr

Kärllås Lås till 80 – 660 l kärl 600 kr 750 kr

3.2.4 Felsorteringsavgift
Vid felsortering kommer fastighetsägaren att meddelas och felsorteringsavgift per tillfälle 
och kärl faktureras.

Avgift per kategori
Exklusive 

moms
Inklusive 

moms
En- och tvåfamiljshus samt fritidshus 200 kr 250 kr

Flerfamiljshus samt verksamheter 320 kr 400 kr

3.2.5 Hushållsavfall från tillfälliga arrangemang
Som tillfällig räknas arrangemang som pågår kortare tid än en kalendermånad, till exempel 
marknader och andra tillfälliga arrangemang. Vid tillfälliga verksamheter kan behållare 
ställas ut. Om verksamheten pågår längre tid ska abonnemang tecknas. 

Utställning och hämtning av avfall och behållare utförs endast vardagar.
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Avgift
Exklusive 

moms
Inklusive 

moms
Utställning av kärl per hämtställe 480 kr 600 kr

Hemtagning av kärl per hämtställe 480 kr 600 kr

Tömning per kärl 40 kr 50 kr

Avgift för försvunnet kärl upp till 400 l, per kärl 480 kr 600 kr

Avgift för försvunnet kärl 660 l, per kärl 1 360 kr 1 700 kr

3.2.6 Grovavfall 
Grovavfall är till exempel trasiga möbler, leksaker och cyklar. Som grovavfall räknas inte 
fast monterad inredning eller avfall som uppstår vid ny- och ombyggnad av bostad. Det 
räknas som bygg- och rivningsavfall. Trädgårdsavfall, farligt avfall, el-avfall eller bildelar 
räknas inte heller som grovavfall.

Grovavfall från en- och tvåbostadshus samt fritidshus
Hämtning av grovavfall från hushåll, enligt information från renhållaren, ingår i 
grundavgiften. Varje kolli/enhet får väga max 25 kg. Avfallet ska, i den mån det är möjligt, 
buntas eller förpackas på lämpligt sätt samt märkas med ordet grovavfall och fastighetens 
adress. Grovavfall kan också lämnas på återvinningscentralen i Katrineholm. 

Avgifter vid hämtning av grovavfall
Exklusive 

moms
Inklusive 

moms

Schemalagd hämtning vid en- och tvåfamiljsfastigheter samt 
fritidshus 0 kr* 0 kr*

Budning av tilläggskolli vid schemalagd grovavfallshämtning, per 
kolli

80 kr 100 kr

Grovavfall i container, 8 m3 3 200 kr 4 000 kr

Bomkörning, beställt men inte utställt avfall 440 kr 550 kr
* Ingår i grundavgiften.

Grovavfall från flerfamiljshus 
Hämtning av grovavfall i container kan beställas av fastighetsägaren för sina hyresgästers 
behov. Grovavfall kan också lämnas på återvinningscentralen i Katrineholm mot avgift som 
fastställs av återvinningscentralens ägare. 

Avgifter vid hämtning av grovavfall
Exklusive 

moms
Inklusive 

moms
Grovavfall i container, 8 m3 3 200 kr 4 000 kr

Grovavfall från verksamheter 
Grovavfall kan lämnas på återvinningscentralen i Katrineholm mot avgift som fastställs av 
återvinningscentralens ägare. 
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3.2.7 Farligt avfall 
Insamling av farligt avfall från enskilda hushåll erbjuds i form av mobil insamling, enligt 
information från renhållaren. Farligt avfall från hushåll kan också lämnas på 
återvinningscentralen i Katrineholm.

Avgift för farligt avfall 
Exklusive 

moms
Inklusive 

moms
Mobil insamling vid en- och tvåfamiljsfastigheter samt fritidshus 0 kr* 0 kr*

* Ingår i grundavgiften.

Farligt avfall från flerfamiljshus och verksamheter kan lämnas på återvinningscentralen i 
Katrineholm mot avgift som fastställs av återvinningscentralens ägare.

3.2.8 Övrigt budat avfall 
Farligt avfall respektive el-avfall hämtas om entreprenören bedömer att det är förenligt med 
god arbetsmiljö. Hyreskostnad för eventuell sorteringsutrustning för farligt avfall respektive 
el-avfall som tillhandahålls av entreprenör kan tillkomma och faktureras särskilt av 
entreprenören.

Avgift för övrigt budat avfall 
Exklusive 

moms
Inklusive 

moms
Övrig budad hämtning av sorterat, förpackat avfall, per kolli/enhet 1 800 kr 2 000 kr

3.2.9 Slam från enskilda avloppsanläggningar 
Hämtning av slam utöver schemalagd hämtning kan beställas via renhållarens kundservice. 
Hämtningen utförs inom åtta kalenderdagar från beställning. För hämtning av slam är 
avgiften baserad på volym samt slanglängd. Med slanglängd menas avståndet från 
hämtningsfordonets uppställningsplats till slamanläggningens botten eller kopplingspunkt. 
Om avståndet mellan hämtningsfordonets uppställningsplats och slamanläggningen 
överstiger 10 meter faktureras en tilläggsavgift per påbörjad 10 meter.

Slanglängdstillägg faktureras enligt följande: 
 För slanglängder över 20 meter faktureras avgift motsvarande 1,5 gånger avgiften för 

slanglängd 11–20 meter.

Inför tömning av minireningsverk ska fastighetsinnehavaren förbereda anläggningen så att 
tömning kan ske genom slamsugning. 

Vid gemensam slamanläggning faktureras tömningsavgiften fastighetsägaren där 
anläggningen är placerad. 

Särskild tidsbokning av hämtning kan ske mot avgift. Tidsbokning sker efter överens-
kommelse med entreprenören. Tidsangivelse anges +/- en timme.

Reducerad avgift tillämpas vid beställning av samtidig tömning för två slamanläggningar 
med samma hämtningsadress. Till exempel vid samtidig budning av köksavlopp och sluten 
tank.



19

Slamavskiljare, slutna tankar, slam från toalettvagnar samt matavfall i sluten tank

Avgift per 
tömning, 
exklusive moms

Upp till 2 
m3 3 m3 4 m3 5 m3 6 m3

Över 6 
m3, per 

m3

Tömningsavgift 998,40 kr 1 204,74 kr 1 559,17 kr 1 839,55 kr 2 120,77 kr 332,80 kr

Avgifter per 
tömning, 
inklusive moms

Upp till 2 
m3 3 m3 4 m3 5 m3 6 m3

Över 6 
m3,

 per m3

Tömningsavgift 1 248 kr 1 506 kr 1 949 kr 2 299 kr 2 651 kr 416 kr

BDT-brunn (köksavlopp)

Avgift per 
tömning, 
exklusive moms

Upp till 2 
m3

Över 2 m3, 
per m3

Tömningsavgift 634,82 kr 279,55 kr

Avgift per 
tömning, 
inklusive moms

Upp till 2 
m3

Över 2 m3, 
per m3

Tömningsavgift 794 kr 349 kr

Övriga avgifter vid tömning av slam
Exklusive 

moms
Inklusive 

moms

Akuttillägg – tömning inom tre arbetsdagar efter beställning under 
ordinarie öppettider 1 200 kr 1 500 kr

Akuttillägg – tömning inom 24 timmar efter beställning under 
ordinarie öppettider 2 000 kr 2 500 kr

Bomkörningsavgift 440 kr 550 kr
Tilläggsavgift slanglängd över 10 m, per 10 m intervall 100 kr 125 kr
Tilläggsavgift slanglängd över 20 m, per 10 m intervall 150 kr 187,50 kr
Särskild tidsbokning, +/- 60 min 440 kr 550 kr
Reduktion vid samordnad tömning 320 kr 400 kr
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3.2.10 Slam från tillfälliga arrangemang 
För hämtning av slam vid tillfälliga arrangemang, som exempelvis matmarknad, musikfest, 
kommunala arrangemang med mera faktureras en framkörningsavgift samt tömningsavgift 
per påbörjad timme.

Avgift
Exklusive 

moms
Inklusive 

moms
Slam från tillfälliga arrangemang, framkörningsavgift 400 kr 500 kr
Slam från tillfälliga arrangemang, per påbörjad timme 800 kr 1 000 kr

3.2.11 Slam från fettavskiljare 
För hämtning av fett från fettavskiljare är avgiften baserad på volym samt slanglängd. Med 
slanglängd menas avståndet från hämtningsfordonets uppställningsplats till slam-
anläggningens botten eller kopplingspunkt. Om avståndet mellan hämtningsfordonets 
uppställningsplats och slamanläggningen överstiger 10 meter faktureras en tilläggsavgift 
per påbörjad 10 meter.

Slanglängdstillägg faktureras enligt följande: 
 För slanglängder över 20 meter faktureras avgift motsvarande 1,5 gånger avgiften för 

slanglängd 11–20 meter.

Särskild tidsbokning av hämtning kan ske mot avgift. Tidsbokning sker efter 
överenskommelse med entreprenören. Tidsangivelse anges +/- en timme. 

Avgift per hämtning
Exklusive 

moms
Inklusive 

moms
Upp till 1 m³ 940 kr 1 175 kr

Tillägg per m³ över 1 m³ 940 kr 1 175 kr

Akuttillägg – tömning inom tre arbetsdagar efter beställning under 
ordinarie öppettider 1 200 kr 1 500 kr

Akuttillägg – tömning inom 24 timmar efter beställning under 
ordinarie öppettider 2 000 kr 2 500 kr

Tilläggsavgift slanglängd över 10 m, per 10 m intervall 100 kr 125 kr
Tilläggsavgift slanglängd över 20 m, per 10 m intervall 150 kr 187,50 kr
Särskild tidsbokning, +/- 60 min 440 kr 550 kr
Bomkörning 1 200 kr 1 500 kr

3.2.12 Fosforfällande anläggningar
Avgift för hämtning av filtermaterial från fosforfällande anläggningar faktureras fastighets-
innehavaren per hämtning. Inför tömning av fosforfällor ska fastighetsinnehavaren 
förbereda anläggningen så att tömning kan ske genom slamsugning eller med kranbil. 
Hämtning sker i enlighet med villkor i tillstånd från tillsynsmyndigheten, enligt information 
från renhållaren. Nytt filtermaterial tillförs anläggningen genom fastighetsinnehavarens 
försorg.
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Slanglängdstillägg faktureras enligt följande: 
 För slanglängder över 20 meter faktureras avgift motsvarande 1,5 gånger avgiften för 

slanglängd 11–20 meter.

Avgift
Exklusive 

moms
Inklusive 

moms
Filtermaterial i lösvikt upp till 1 000 liter 3 328 kr 4 160 kr
Filtermaterial i lösvikt över 1 000 liter 4 160 kr 5 200 kr
Förpackat filtermaterial upp till 500 kg 1 996,80 kr 2 496 kr
Förpackat filtermaterial över 500 kg 2 080 kr 2 600 kr
Tilläggsavgift slanglängd över 10 m, per 10 m intervall 100 kr 125 kr
Tilläggsavgift slanglängd över 20 m, per 10 m intervall 150 kr 187,50 kr
Tillägg för hämtning av filtermaterial utanför schemalagd period 1 600 kr 2 000 kr
Extra arbete i samband med tömning, per påbörjad timme 960 kr 1 200 kr
Bomkörning 1 200 kr 1 500 kr

3.2.13 Latrin 
Vid behov kan abonnemang för schemalagd hämtning av latrin beställas. Latrin hämtas i 
engångsbehållare, som ska placeras vid hämtningsfordonets uppställningsplats. Behållaren 
ska vara märkt enligt renhållarens anvisningar. Lock ska vara väl stängt och behållaren ska 
vara rengjord utvändigt. Avgift för hämtning av latrin faktureras fastighetsinnehavaren per 
behållare.

Avgift
Exklusive 

moms
Inklusive 

moms
Pris per latrinbehållare, minsta antal 3 stycken 276,80 kr 346 kr

Budad hämtning av behållare, per behållare 70,40 kr 88 kr

Tillfällig extra latrinbehållare inklusive utställning 347,20 kr 434 kr

Bomkörning, budad men inga behållare vid hämtplats 440 kr 550 kr

Egen avlämning vid åretvinningscentral 0 kr 0 kr

4 Hämtningsintervaller
Förklaring av möjliga hämtningsintervall för kärl- och säckavfall.

Hämtningsintervall
Hämtningar 

per år
Varannan vecka, helår 26

Var fjärde vecka, helår 13

Varje vecka, helår 52

Två gånger varje vecka, helår 104

Tre gånger varje vecka, helår 156

Varannan vecka, sommarperiod 10

Var fjärde vecka, sommarperiod 5
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5 Ordlista
Abonnemang/abonnent
Ett standardavtal, där en tjänst levereras för viss tid eller tills vidare. Avtalet som regel-
mässigt är upprättat av leverantören är ofta standardiserat och kunden har ingen eller ringa 
möjlighet att påverka innehållet. Kunden kallas ofta abonnent.

Akuttömning/akuttillägg
Tilläggskostnad för slamtömning inom tre arbetsdagar efter beställning under ordinarie 
öppettid.

Avfallsbehållare
Behållare som används för uppsamling av avfall. Kan även kallas kärl eller behållare. 
Avfallsbehållare kan vara av olika typ och storlek. Exempel på behållare:

 Kärl (storlek 80–660 liter)
 Container (3–8 m3)
 Underjordsbehållare, delvis nedgrävda i mark (3–5 m3)
 Latrinbehållare

Med kärl menas hjulförsedda plastkärl med lock. De töms i sopbil med hjälp av en kärllyft 
på bilen.

Avfallshantering
Avfallshanteringen regleras i svensk lag genom Miljöbalken och avfallsförordningen, samt i 
kommunens renhållningsordning som består av avfallsplan samt föreskrifter om 
avfallshantering. Det är kommunfullmäktige som fastställer renhållningsordningen och som 
beslutar om avfallstaxan.

BDT-brunn/köksavlopp
Slamanläggning för avloppsvatten från hushåll förutom toalettvatten. BDT står för bad-, 
disk- och tvättvatten. Kan också kallas enskild avloppsanläggning.

Behandlingsavgift
En rörlig del av renhållningsavgiften. Behandlingsavgiften finansierar kostnader för 
omlastning, transport till behandling och avfallsförbränning med energiutvinning. I 
Katrineholm beräknas denna del i kronor per kilo.

Behållare
Behållare som används för uppsamling av avfall. Kan även kallas kärl eller avfallsbehållare. 
Behållare kan vara av olika typ och storlek. Exempel på olika behållare, se Avfallsbehållare.

Bomkörningsavgift
Avgift som faktureras kund i de fall hämtning av hushållsavfall (se definition Hushållsavfall) 
inte kan ske enligt kraven i kommunens föreskrifter om avfallshantering eller då renhållaren 
inte tillåts hämta slammet.

Budning
Beställning av hämtning/tömning av hushållsavfall (se definition Hushållsavfall) utanför 
ordinarie hämtningsintervall.

Container
Avfallsbehållare av storlek 3–8 m3

https://sv.wikipedia.org/wiki/Standardavtal
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Dragvägstillägg/Gångavstånd
En tilläggsavgift för kund som vill ha sitt kärl placerat närmare bostaden än den anvisade 
hämtningsplatsen eller enligt särskilda skäl godkänts hämtningsplats närmare bostaden än 
den anvisade hämtningsplatsen.

Avstånd till gemensam container eller kärl för fler fastighetsägare, utanför stadsplanelagt 
eller byggnadsplanelagt område. Gäller för fastighetsägare som anvisas till hämtningsplats 
mer än 300 meter från fastigheten, i Flens kommun.

Dröjsmålsränta
Dröjsmålsränta är en ränta som betalas som ersättning för att en betalning har gjorts efter 
fakturans förfallodag. 

En- och tvåfamiljshus
Bostadsenhet för permanentboende, som taxeras som småhus, det vill säga villor, radhus 
och kedjehus. 

Enskild avloppsanläggning/slamanläggning
Kan vara en sluten avloppstank, slamavskiljare, fosforfälla, minireningsverk eller BDT-brunn 
(bad, disk och tvätt).

Extra hämtning
Beställning av hämtning utöver eller tillsammans med ordinarie hämtning.

Fastighetsägare/fastighetsinnehavare
Med fastighetsägare/fastighetsinnehavare avses den som är ägare av fastigheten eller den 
som enligt 1 kap 5 § fastighetstaxeringslagen 1979:1152 ska anses som fastighetsägare. 

Felsorteringsavgift
Vid felsortering av avfall i kärl kommer fastighetsägaren att kontaktas och felet påpekas. Till 
exempel är det inte tillåtet att tillsammans med kärl- och säckavfall samt grovavfall lägga 
farligt avfall och el-avfall, batterier, kyl- och frysskåp, bildäck med mera. Det är heller inte 
tillåtet att använda den gröna påsen till annat än matavfall. Även vid påträffande av 
otillräckligt emballerat avfall i avfallsbehållare har renhållaren rätt att ta ut en särskild avgift. 

Fettavskiljare
Fettavskiljare kan finnas vid till exempel gatukök, restauranger eller skolkök där hushålls-
avfall i form av fett uppstår. Tömning ska ske i enlighet med gällande ABVA.

Filtermaterial från fosforfällande anläggningar
En typ av anläggning för efterföljande rening av fosfor. Kan kombineras med enskild slam-
anläggning.

Flerbostadshus
Bostadsenhet med minst tre lägenheter.

Fritidshus
Med fritidshus avses byggnad som taxerats som småhus och som är avsedd att användas
som tillfällig bostad under semester och fritid (nyttjas inte som permanentboende).
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Föreskrifter om avfallshantering
Kommunala bestämmelser för avfallshantering. Avfallsföreskrifterna utgör tillsammans med 
avfallsplanen kommunens renhållningsordning. Föreskrifter om avfallshantering stadgar 
bland annat vilka skyldigheter kommunen och fastighetsinnehavare har samt när, var och 
hur avfall ska hämtas. 

Gemensamt kärl
Gemensam avfallsbehållare kan beviljas av tillsynsmyndigheten efter ansökan. Förut-
sättningarna regleras i kommunernas föreskrifter om avfallshantering. Grundavgift 
faktureras respektive kund, rörlig avgift faktureras en av kunderna.

Gemensam slamanläggning
Gemensam slamanläggning kan beviljas av tillsynsmyndigheten efter ansökan. Förut-
sättningarna regleras i kommunernas föreskrifter om avfallshantering. 

Grovavfall
Hushållsavfall som är tungt eller skrymmande och inte lämpligt att samla in i säck eller kärl.

Grundavgift
Den fasta delen av renhållningskostnaden. Grundavgiften ska täcka kostnader för 
information, avfallsplanering, kundservice, fakturering och administration. Dessutom ingår 
kostnader för återvinningscentralen. Grundavgiften belastar samtliga renhållningskunder.

Gröna påsen
En obligatorisk del av insamling av hushållsavfall i form av matavfall. Ingår i taxans avgifter.

Gångavstånd/Dragvägstillägg
En tilläggsavgift för kund som vill ha sitt kärl placerat närmare bostaden än den anvisade 
hämtningsplatsen eller enligt särskilda skäl godkänts hämtningsplats närmare bostaden än 
den anvisade hämtningsplatsen.

Avstånd till gemensam container eller kärl för fler fastighetsägare, utanför stadsplanelagt 
eller byggnadsplanelagt område. Gäller för fastighetsägare som anvisas till hämtningsplats 
mer än 300 meter från fastigheten, i Flens kommun.

Helårsboende/Permanentboende
Bostad där en eller flera personer är folkbokförda.

Hushåll
Enhet för boende, i en- och tvåfamiljshus, i flerfamiljshus eller i fritidshus.

Hushållsavfall
Avfall som kommer från hushåll och avfall från annan verksamhet som till sin typ eller 
sammansättning liknar det avfall som kommer från hushåll. Exempel på avfall som upp-
kommer i hushåll är städsopor, matavfall, latrin, slam, grovavfall och trädgårds-avfall. (el-
avfall, läkemedelsrester, rester av olja, färg och bekämpningsmedel och annat farligt avfall, 
samt döda sällskapsdjur).

Med avfall från annan verksamhet som är jämförligt med avfall från hushåll menas avfall 
från industrier, affärsrörelser och annan likartad verksamhet som i renhållnings-
sammanhang är jämförligt med avfall som kommer från hushåll.

Hämtningsavgift
En rörlig del av renhållningsavgiften. Hämtningsavgiften finansierar kostnader för insamling 
och avfallsbehållare.
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Hämtningsplats
Den plats där avfall hämtas. Hämtningsplatsen behöver inte vara belägen på den fastighet 
där avfallet uppkommer. Det kan finnas olika hämtningsplatser för olika sorters avfall som 
uppkommer på samma fastighet, bland annat beroende på att det är olika fordon som 
hämtar.

Kommunalt ansvar, kommunens ansvarsområde för hushållsavfall
Den skyldighet kommunen har att ta hand om hushållsavfall. Kommunalt ansvar innebär att 
avfall tas omhand genom kommunens försorg. Kommunen har inte skyldighet att hantera 
avfall som omfattas av producentansvar, om det har sorterats ut för att lämnas i 
producenternas insamlingssystem, eller annat avfall än hushållsavfall.

Kompostering
Från en- och tvåfamiljshus för permanentboende eller fritidshus kan hushållsavfall hämtas 
var fjärde vecka under förutsättning att fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren till 
tillsynsmyndigheten har gjort anmälan om kompostering av matavfall och att allt matavfall 
komposteras på fastigheten.

Komprimerande container
En typ av container som anskaffas av kunden. Används oftast för verksamhetsavfall.

Kund
Avser fastighetsägare som har ett abonnemang eller köper en tjänst för avfallshantering. 
Kunder finns registrerade i ett kundregister. Benämningen abonnenter finns förekommande 
och är då synonymt med kunder.

Kärl
Behållare som används för uppsamling av avfall. Kan även kallas behållare och kan vara av 
olika typ och storlek. Exempel på olika behållare, se Avfallsbehållare.

Kärllås
Tillbehör till avfallsbehållare av storlek 80–660 liter. Erhålls mot en engångskostnad.

Kärl- och säckavfall 
Den del av hushållsavfallet som läggs i kärl eller säck, det vill säga exklusive material till 
återvinning, grovavfall, el-avfall och farligt avfall.

Köksavlopp/BDT-brunn
Slamanläggning för avloppsvatten från hushåll förutom toalettvatten. BDT står för bad-, 
disk- och tvättvatten. Kan också kallas för enskild avloppsanläggning.

Lastväxlarcontainer
En typ av container, som inte erhålls via renhållaren.

Latrinbehållare
Tätslutande behållare för mänsklig avföring.

Liftdumpercontainer
En typ av container som erhålls via renhållaren.

Matavfall
Med matavfall avses biologiskt lättnedbrytbart avfall eller livsmedelsavfall från hushåll eller 
verksamheter. Matavfall är rester av det man äter som blivit över, bortrensat eller utgånget.
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Matavfallskvarn
Kvarn för sönderdelning av matavfall så att det malda avfallet kan följa med avloppsvattnet 
ut på ledningsnätet eller samlas upp i tank.

Minireningsverk
En typ av enskild avloppsanläggning.

Paniktömning/paniktillägg
Tilläggsavgift för slamtömning inom 24 timmar efter beställning under ordinarie öppettid.

Permanentboende/Helårsboende
Bostad där en eller flera personer är folkbokförda.

Renhållare
Den som av kommunen utsetts ansvarig för hämtning av hushållsavfall. I vårt fall Flen 
Vatten och Avfall AB, Katrineholm Vatten och Avfall AB samt Vingåker Vatten och Avfall 
AB.

Renhållningsavgift/Taxa för hushållsavfall
Kommunfullmäktige beslutar om taxan, det vill säga vad det kostar. 

Taxan är uppdelad i grund-, hämtnings- och behandlingsavgift. Grundavgift ska betalas för 
alla bebyggda fastigheter. För fastigheter som av tillsynsmyndigheten beviljats uppehåll 
eller befrielse från hämtning av hushållsavfallet faktureras ingen hämtnings- eller 
behandlingsavgift.

1. Grundavgiften finansierar kostnader för upphandling, avfallsplanering, administration, 
kundservice, information, insamling av farligt avfall och grovavfall, återvinningscentral samt 
miljökontrollavgifter.

2. Hämtningsavgiften finansierar kostnader för insamling och avfallsbehållare.

3. Behandlingsavgiften finansierar kostnader för omlastning, transport till behandling och 
avfallsförbränning med energiutvinning. I Katrineholm beräknas denna del i kronor per kilo.

Samfällighetsförening
Sammanslutning av fastigheter som har gemensam rätt till mark och som har gemensamt 
ansvar för utförande och drift av gemensamhetsanläggning. Hanteras som en juridisk 
person.

Slamanläggning/enskild avloppsanläggning
Kan vara en sluten avloppstank, slamavskiljare, fosforfälla, minireningsverk eller BDT-brunn 
(bad, disk och tvätt).

Slamavskiljare
En typ av slamanläggning. Kallas ibland två- eller trekammar brunn.

Slanglängdstillägg
Tilläggsavgift vid tömning av slamanläggning eller fettavskiljare, då föraren behöver 
använda över 10 meter slang från där fordonet kan parkeras till botten av slam-
anläggningen eller ”kopplingspunkten”.

Sluten tank
En typ av slamanläggning.
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Småhus
En småhusenhet är en byggnad med ett eller två hushåll. En småhusenhet kan även vara 
obebyggd tomtmark avsedd att bebyggas med småhus.

Sommarhämtning
Period för hämtning av kärl- och säckavfall samt latrin för fritidshus.

Tillsynsmyndighet
Den nämnd som fullgör kommunens skyldigheter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Underjordsbehållare (underjordisk container, markbehållare, nergrävda behållare)
Typ av avfallsbehållare.

Uppehåll i hämtning
Ett undantag från kommunernas föreskrifter om avfallshantering då kunden befrias från den 
rörliga delen av renhållningsavgiften, under den aktuella tidsperioden, kan beviljas av 
tillsynsmyndigheten efter ansökan. Förutsättningarna regleras i kommunernas föreskrifter 
om avfallshantering.

Utsträckt hämtningsintervall
Kan beviljas av tillsynsmyndigheten efter ansökan. Förutsättningarna regleras i 
kommunernas föreskrifter om avfallshantering.

Verksamhet
Med verksamheter avses yrkesmässiga verksamheter som inte är privathushåll, till exempel 
företag, skolor, föreningar, äldre- och gruppboenden.

Återvinningscentral, ÅVC
Bemannad större anläggning för grovavfall, trädgårdsavfall, el-avfall, farligt avfall med 
mera. Ibland även med verksamhet för återanvändning.
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Axel Stenbeck
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Revidering av VA-taxa för Katrineholms kommun
Förvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta VA-taxa för 

Katrineholms kommun (KFS 4.09).
2. Taxan börjar gälla från och med 1 januari 2021.

Sammanfattning av ärendet
Sörmland Vatten och Avfall AB har tagit fram förslag på ny taxa för Vatten och Avlopp 
(VA) för Katrineholms kommun. VA-taxan följer branschföreningen Svenskt Vattens 
grundmodell. 

Ärendets handlingar
 Protokoll Katrineholm Vatten och Avfall AB 2020-06-10
 Tjänsteskrivelse Sörmland Vatten och Avfall AB
 VA-taxa

Axel Stenbeck
Utredare
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Handläggare: Björnar Berg 
Datum: 2020-05-29  

Förslag till beslut om nya taxekonstruktioner för Katrineholms 
kommun 
 
Förslag till beslut 
att Katrineholm Vatten och Avfall AB beslutar för egen del att ställa sig bakom förslag 
till ny konstruktion för ”Taxa för vatten, spillvatten och dagvatten i Katrineholms  
kommun” att gälla från 2021-01-01 och föreslår kommunfullmäktige att fatta samma 
beslut. 

Ärendebeskrivning 
VA-taxan är den ekonomiska grunden för VA-verksamheten och ett nyckeldokument 
för att säkra den ekonomiska hållbarheten. Någon översyn av VA-taxan för  
Katrineholms kommun är inte gjord de senaste tio åren. Nedan beskrivs hur förslag till 
ny taxa tagits fram. Strukturen på taxan är samma för ägarkommunerna inom  
Sörmland Vatten och Avfall AB (nedan kallat Sörmland Vatten). Förslaget följer en 
grundmodell som tagits fram av branschföreningen Svenskt Vatten. En viktig ut-
gångspunkt har varit att konstruera en taxa som täcker kostnaden för kommande  
utbyggnad och att göra taxan så rättvis och skälig som möjligt. Arbetet med nya taxe-
konstruktionen har genomförts av tjänstemän från Sörmland Vatten med en styrgrupp 
bestående av ledamöter från ägarbolagens styrelser. Till hjälp har konsulter från WSP 
anlitats. Informationsmöten har skett i olika konstellationer såsom för styrelserna i 
Sörmland Vattens ägarbolag, kommunala tjänstemän och för olika politiska parti-
grupper. 
Vattentjänstlagens 34 § anger att VA-avgifternas storlek och hur de ska betalas ska framgå 
av en taxa och att kommunen får meddela föreskrifter om VA-taxan. Avgifter får tas ut som 
anläggningsavgifter (engångsavgifter) och som brukningsavgifter (periodiska avgifter). Enligt 
vattentjänstlagens 31 § ska avgifterna bestämmas så att kostnaderna fördelas på de av-
giftsskyldiga enligt vad som är skäligt och rättvist utifrån vilka vattentjänster den anslutna 
nyttjar. 

Översynen omfattar både anläggningsavgifter och brukningsavgifter samt att avgifter för 
dagvatten och allmän platsmark inkluderas. Utgångspunkter för utredningen har varit att 
avgifter tydligt ska fördelas per vattentjänst och täcka kostnaden för tjänsten.  
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Konstruktionen av taxan ska följa Svenskt Vattens basförslag och vara så lika som möjligt 
för ägarkommunerna inom Sörmland Vatten. 

Taxans avgifter 
VA-avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. Anläggningsavgiften är 
den engångsavgift som en fastighetsägare betalar för att ansluta sin fastighet till den  
allmänna VA-anläggningen. Avgiften är tänkt att spegla den genomsnittliga kostnaden för 
kommunens utbyggnad. Brukningsavgifter är en periodisk avgift som ska täcka drift- och  
underhållskostnader för anläggningarna men också kapitalkostnader för investeringar eller 
andra nödvändiga kostnader för att tillhandahålla vattentjänsterna. 

Taxan gäller endast inom verksamhetsområdet för vattentjänster. Enligt vattentjänstlagen 
ska kostnaderna fördelas på de avgiftsskyldiga enligt vad som är skäligt och rättvist. För att 
kunna fördela rätt kostnader via VA-taxan till VA-kollektivet, måste varje vattentjänsts  
kostnad identifieras och analyseras som underlag för att beräkna avgifterna. 

Vi har strävat efter full kostnadstäckning med avgiftsmedel.  

Fastighetskategorier 
Olika typer av fastigheter ska enligt Svenskt Vattens förslag betala avgifter utifrån olika  
parametrar. Fastigheterna indelas i tre kategorier: bostadsfastighet, annan fastighet och  
obebyggd fastighet. Med bostadsfastighet avses fastighet som uteslutande eller huvudsakligen 
är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål.  

Med bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller 
enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för vissa andra ändamål där lokalytan är det  
viktigaste sett från användarsynpunkt. 

Exempel på sådana byggnader är: 
 
Kontor Förvaltning  Stormarknad 
Butik Utställningslokal Sporthall 
Hotell  Restaurang Hantverk 
Småindustri  Utbildning  Sjukvård 
 
Med annan fastighet avses fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd 
eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål 
och som inte enligt ovan jämställs med bostadsfastighet. Med obebyggd fastighet  
avses fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men bygglov ännu 
inte meddelats. 
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Anläggningsavgifter 
Anläggningsavgiften, som betalas vid anslutning till allmänna VA-anläggningen består 
av fyra delar, servisavgift, förbindelsepunktsavgift, tomtyteavgift och lägenhetsavgift. 

Bostadsfastigheter betalar avgift utifrån samtliga fyra parametrar. Annan fastighet  
betalar avgift utifrån tre av parametrarna ovan, alla utom lägenhetsavgift. Tomtyte- 
avgiften och servisavgiften är kostnadsrelaterade, det vill säga valda för att spegla  
kostnader vid anläggandet. Servisavgiften speglar en genomsnittlig kostnad för att  
anlägga en servisledning. Tomtyteavgiften bidrar till kostnaderna för det lokala  
ledningsnätet. Lägenhetsavgiften och förbindelsepunktsavgiften är däremot valda för 
att spegla fastighetens nytta av att bli ansluten. För annan fastighet är dock tomtyteav-
giften en kombination av nytto- och kostnadsparameter. Förbindelspunktsavgiften och 
lägenhetsavgiften speglar nyttan av tjänsten för olika fastighetskategorier, typhus A och 
typhus B (typhus A är ett enfamiljshus och typhus B ett flerfamiljshus). 

Fastighetstypen annan fastighet betalar i förslaget samma servisavgift och förbindelse-
punktsavgift som bostadsfastigheter. Annan fastighet betalar ingen lägenhetsavgift utan 
betalar istället en högre tomtyteavgift. 

Översynen innebär en omfördelning av avgiftsparametrarna jämfört med nuvarande 
taxa. Då målet varit att uppnå 100 % täckningsgrad för beräkningarna innebär för- 
slaget en höjning av avgifterna jämfört med nuvarande nivå. Därutöver föreslås en 
anläggningsavgift för allmän platsmarkshållare (APH) vilket inte tidigare varit en del 
av taxan. 
 
Avgiftsdel Nuvarande avgift Föreslagen avgift 
Servisavgift 69 340 kr 70 000 kr 
Förbindelsepunktsavgift 74 800 kr 63 000 kr 
Tomtyteavgift, bostadsfastighet per m2 24 kr 66,40 kr 
Tomtyteavgift, annan fastighet per m2 62 kr 107,50 kr 
Lägenhetsavgift 22 200 kr 33 000 kr 
* För förklaring av respektive taxedel, se taxedokumentet. 
 
För ett enbostadshus med en tomtstorlek på 800 m2 (typhus A, enligt Svenskt Vatten) 
som ansluter till alla nyttigheter motsvarar de föreslagna avgifterna en ökad kostnad 
om 33 580 kronor. Den nya avgiften blir efter höjningen 219 120 kronor inklusive 
moms. 
 
För ett flerfamiljshus innehållande 15 lägenheter med en tomtstorlek på 800 m2 (typ-
hus B, enligt Svenskt Vatten) som ansluter till alla nyttigheter motsvarar de föreslagna 
avgifterna en ökad kostnad om 184 780 kronor. Den nya avgiften blir efter höjningen 
681 120 kronor inklusive moms. 
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Avgift för bortledande av dagvatten 
allmän platsmark 

Nuvarande avgift Föreslagen avgift 

Avgift per m2 - 232 kr 
 

Brukningsavgifter 
En fastighet ska betala brukningsavgifter i relation till de vattentjänster de nyttjar. Detta 
uppnås genom att avgifterna reduceras för de kunder som inte har samtliga vatten-
tjänster. Brukningsavgifter är en periodisk avgift för drift- och underhållskostnader,  
kapitalkostnader för investeringar eller andra nödvändiga kostnader för att tillhanda-
hålla vattentjänsterna som inte täcks av anläggningsavgiften. 

Brukningsavgifterna delas upp i fasta och rörliga avgifter. De fasta avgifterna består av 
en fast årlig avgift samt en lägenhetsavgift för bostadsfastighet och därmed jämställd 
fastighet, eller tomtyteavgift för annan fastighet. De rörliga avgifterna tas ut efter mängd 
levererat vatten och motsvarande mängd spillvatten. 

För VA-taxa i Katrineholms kommun har fördelning av fasta och rörliga kostnader valts 
till 50 % fasta avgifter och 50 % rörliga avgifter. 

Brukningsavgifter är periodiska avgifter som innefattar två fasta avgifter och en rörlig 
avgift. Avgifterna ska täcka kostnader för drift och underhåll av den allmänna  
VA-anläggningen samt täcka kostnader för att leverera vattentjänsterna. Den fasta 
avgiften ska täcka kostnader för kundregister, fakturering samt övriga administrativa 
kostnader. Den ska vara lika stor för samtliga fastigheter. Avgift per lägenhet eller 
avgift per tomtyta ger bidrag till underhålls- och kapitalkostnader. Avgiften per m3 ska 
täcka de rörliga kostnaderna för vatten och avlopp. Avgifterna ska även ge bidrag till 
kapitalkostnaderna. 

Underlag för brukningsavgifter 
För översynen har följande underlag använts: 

• Vatten- och avloppstaxa för Katrineholm antagen av kommunfullmäktige. 

• Verksamhetens kostnadsprognos, 2021, med hänsyn till idag kända kommande större 
investeringar. 

• Verksamhetens kostnader, prognos 2017. 

• Verksamhetens intäkter för 2019. Intäkterna fördelade på respektive vattentjänst. 

• Utdrag ur kundregistret (2020). Kundregistret innehåller kunddata med fastighets- 
beteckning, typ av fastighet, antal vattentjänster, fastighetsarealer och årsförbrukning. 
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• Antal lägenheter med ytor för flertalet av de fastigheter som ska klassificeras som med 
bostadsfastighet jämställd fastighet. 

• GIS-underlag där fastigheter och kommuns vägar är definierade (huvudvägnät och 
lokalgata). 

 
Avgiftsdel Nuvarande avgift Föreslagen avgift 
Fast avgift 1 987 kr 2 700 kr 
Lägenhetsavgift 1 861 kr 2 100 kr 
Tomtyteavgift, annan fastighet per 
påbörjat 100-tal m2 

256 kr 250 kr 

Förbrukningsavgift per m3 21,90 kr 22,25 kr 
* För förklaring av respektive taxedel, se taxedokumentet. 
 
För ett enbostadshus med en vattenförbrukning på 150 m3/år (typhus A, enligt 
Svenskt Vatten) motsvarar de föreslagna avgifterna en ökad kostnad om 83,75 kronor 
per månad. Den nya avgiften blir efter höjningen 8 138 kronor. 
 
För ett flerfamiljshus innehållande 15 lägenheter och en vattenförbrukning på 2 000 
m3/år (typhus B, enligt Svenskt Vatten) motsvarar de föreslagna avgifterna en ökad 
kostnad om 27,77 kronor per lägenhet och månad. Den nya avgiften blir efter  
höjningen 78 700 kronor. 
 
Fördelningen av kostnader för dagvatten  
Dagvattenavgiften delas upp i två typer dels tjänsten avledning från kvartersmark, 
dagvatten fastighet och dels avledning från allmän platsmark, dagvatten gata. För  
allmän platsmark finns det två typer av avgiftsskyldiga, dels fastighetsägarna och dels 
den som är allmän platsmarkshållare. I nuvarande taxa finns ingen avgift för allmän 
platsmarkhållare. Med allmän platsmark avses mark som i detaljplan enligt plan- och 
bygglagen (SFS 2010:900) redovisas som allmän plats, eller om marken inte om- 
fattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar sådan mark. Den som  
svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska betala avgift för 
dagvattenhantering. 
 
Brukningsavgift för bortledande 
av dagvatten allmän platsmark 

Nuvarande avgift Föreslagen avgift 

Avgift per m2 - 1,25 kr 
 
För att kunna fördela kostnaderna för dagvatten måste man ta fram en ytanalys för att 
få reda på hur stor procentandel som finns inom verksamhetsområdet för dagvatten. 
Andelarna ska fördelas på vägar/gator (trafikverkets vägar, kommunens huvudgator 
och lokalgator), byggnader/fastigheter, skog, grönområden, park, torg och så vidare. 
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Detta används som underlag när man sedan fördelar dagvattenkostnaderna på de 
avgiftsskyldiga. Nedan följer ett exempel på hur kostnadsfördelningen bör vara mellan 
dagvatten fastighet och dagvatten gata (allmän platsmark). Sedan ska andelen som 
faller på dagvatten gata fördelas mellan fastighetsägare och allmän platsmarks- 
hållare. 
 

 

Målet är att få in intäkter motsvarande budgeterade kostnader men omfördelade per vatten-
tjänst så att varje vattentjänst bär sina egna kostnader. 

VA-taxans nivå ska bestämmas så att resultatet blir plus minus noll enligt  
självkostnadsprincipen. 

Intäktsnivå per vattentjänst, delad på V (vatten), S (spillvatten), Df (dagvatten 
fastighet) och Dg (dagvatten gata).  
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I Katrineholm har beaktats att de nya brukningsavgifterna ska kunna täcka: 

• Vattenverkets investering i avjärnings- och sandfilteranläggning. 
• Reningsverkets investering i ny rötkammare. 
• Investeringar av ledningar till Julita. 

 
Ärendets handlingar 

• Taxa för vatten, spillvatten och dagvatten i Katrineholms kommun. 

• Jämförelser VA-taxa.  
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Inledande bestämmelser
Taxa för Katrineholms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

I denna taxa hänvisas till ”vattentjänstlagen” då avses lag om allmänna vattentjänster (SFS 
2006:412).

Denna taxa träder i kraft xxxx-xx-xx.

Antagen av kommunfullmäktige xxxx-xx-xx.

Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Katrineholm Vatten och 
Avfall AB. Drift och underhåll av anläggningarna utförs av Sörmland Vatten och Avfall AB på 
uppdrag av huvudmannen.

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt (25 procent).

1 Avgiftsskyldig
För fastighet som ligger inom verksamhetsområdet för kommunens allmänna vatten- och 
avloppsanläggningar ska fastighetsägaren eller den som jämställs med fastighetsägare enligt 
vattentjänstlagen, arrendator eller tomträttshavare betala avgifter enligt denna taxa. 

Avgifterna enligt denna taxa ska täcka nödvändiga kostnader för den allmänna allmänna VA- 
(vatten och avlopp) anläggningen.

2 Betalning
Avgifter enligt denna taxa betalas till huvudmannen. Fastighetsägaren är betalningsansvarig 
mot huvudmannen. 

Avgift ska betalas vid den tidpunkt som anges på fakturan. 

Betalas inte fakturerad avgift inom tid som anges på fakturan skickas betalningspåminnelse. 
Därefter skickas inkassokrav och ersättning för inkassokostnad påföres enligt lag om 
ersättning för inkassokostnader (SFS 1981:739). Dröjsmålsränta faktureras enligt 6 § 
räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett. 

Anmärkning mot fakturan ska lämnas till huvudmannen inom tio (10) kalenderdagar.

3 Avgiftstyper
Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

3.1 Anläggningsavgifter
Anläggningsavgifter är en engångsavgift för inkoppling till den allmänna VA-anläggningens 
vatten (V), spillvatten (S) respektive dagvatten (D). Agiften ska täcka kostnaderna för 
utbyggnad av det allmänna ledningsnätet fram till fastighetens förbindelsepunkt.
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3.2 Brukningsavgifter
Brukningsavgifter är periodiska avgifter som innefattar två fasta avgifter och en rörlig avgift. 
Avgifterna ska täcka kostnader för drift och underhåll av den allmänna VA-anläggningen 
samt täcka kostnader för att leverera vattentjänsterna.

Den rörliga avgiften faktureras enligt uppskattad förbrukning som är baserad på senaste 
vattenmätaravläsningen. En vattenmätaravläsning ska ske minst en gång per år av 
fastighetsägaren och meddelas till huvudmannen.

4 Definitioner och avgiftsfaktorer
4.1 Bostadsfastighet
Med bostadsfastighet avses fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller 
enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. 

Med bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, 
eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för vissa andra ändamål där lokalytan är det 
viktigaste sett från användarsynpunkt.

Exempel på sådana byggnader är:

Kontor Förvaltning Stormarknad

Butik Utställningslokal Sporthall

Hotell Restaurang  Hantverk

Småindustri Utbildning Sjukvård

4.2 Annan fastighet
Med annan fastighet avses fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller 
enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som 
inte enligt ovan jämställs med bostadsfastighet.

Huvudmannen avgör vilken fastighetskategori som ska gälla om detta är oklart.

4.3 Obebyggd fastighet
Med obebyggd fastighet avses fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, 
men bygglov ännu inte meddelats.

4.4 Allmän platsmark
Med allmän platsmark avses mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (SFS 
2010:900) redovisas som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller 
mark som i övrigt motsvarar sådan mark.



6

4.5 Avgiftsfaktorer
Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I 
fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet där begreppet 
lägenhet inte är tillämpligt för viss typ av byggnad, räknas varje påbörjat 150-tal m2 brutto-
area (BTA) enligt svensk standard SS 21054:2009 som en lägenhet.

Tomtyta: fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som 
huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den tomtyta som är 
gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA).

Förbindelsepunkt: Den juridiska punkten där inkoppling av en fastighets VA-installation till 
den allmänna VA-anläggningen sker. 

5 Vattentjänster och tidpunkt för betalningsskyldighet
En fastighet kan anslutas till fyra vattentjänster, vatten (V), spillvatten (S), dagvatten fastighet 
(Df) och dagvatten gata (Dg), se tabell nedan. Avgift faktureras för de vattentjänster som 
fastigheten ansluts till. 

Avgift faktureras för nedanstående vattentjänster:
Vattentjänst Anläggningsavgift Brukningsavgift
Vattenförsörjning (V) Ja Ja

Spillvattenavlopp (S) Ja Ja

Dag- och dränvatten från fastighet (Df) Ja Ja

Dagvatten från allmän platsmark (Dg) Ja Ja

5.1 Fastighetsägaren är skyldig att betala avgifter från och med den tidpunkt när 
huvudmannen upprättat förbindelsepunkt för tjänsten vatten (V), spillvatten (S) och dagvatten 
fastighet (Df) samt meddelat fastighetsägaren förbindelsepunktens läge. 

Om dagvatten fastighet (Df) avleds till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt 
upprättats, inträder betalningsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit 
utförda och fastighetsägaren meddelats detta. 

Avgiftsskyldighet för ändamålet dagvatten gata (Dg) inträder när åtgärder för avledande av 
dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren blivit underrättad om detta.

Taxan förutsätter att samtliga kriterier som vattentjänstlagen ger för avgiftsskyldighet är 
uppfyllda.

5.2 Avgiften ska beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet 
inträder.

5.3 Betalas fakturerat belopp inte inom tid som anges på fakturan, ska dröjsmålsränta 
faktureras på obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle skett.

5.4 Fastighetsägaren har anmälningsplikt att omgående anmäla ändrade förhållanden till 
huvudmannen. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta 
enligt 5.3 ut för tiden från det att två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och 
fram till dess tilläggsavgiften faktureras.
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Anläggningsavgifter 
6 Anläggningsavgift för bostadsfastighet
6.1 Avgift ska faktureras för bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet.

Med bostadsfastighet avses fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller 
enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål, se 4.1.

Anläggningsavgiften består av fem delar, servisavgift, förbindelsepunktsavgift, tomtyteavgift, 
lägenhetsavgift samt grundavgift dagvatten fastighet (Df) utan förbindelsepunkt.

Avgift faktureras per fastighet med:

Avgift exklusive moms En ledning Två ledningar Tre ledningar
Samtliga 

vattentjänster 
a Servisavgift 39 200 kr 47 600 kr 56 000 kr 56 000 kr

Avgift inklusive moms En ledning Två ledningar Tre ledningar
Samtliga 

vattentjänster 
a Servisavgift 49 000 kr 59 500 kr 70 000 kr 70 000 kr 

Avgift exklusive moms
Vatten

 (V)
Spillvatten 

(S)

Dagvatten 
fastighet 

(Df)

Dagvatten 
gata 
(Dg)

Samtliga 
vatten-

tjänster
b Förbindelsepunktsavgift 15 120 kr 25 200 kr 10 080 kr - 50 400 kr

c Tomtyteavgift per m2 15,94 kr 26,56 kr - 10,62 kr 53,12 kr

d Lägenhetsavgift, en avgift 
per lägenhet 7 920 kr 13 200 kr - 5 280 kr 26 400 kr

e
Grundavgift dagvatten 
fastighet (Df) utan 
förbindelsepunkt

- - 18 480 kr - -

Avgift inklusive moms

Vatten 
(V)

Spillvatten 
(S)

Dagvatten 
fastighet 

(Df)

Dagvatten 
gata
 (Dg)

Samtliga 
vatten-

tjänster
b Förbindelsepunktsavgift 18 900 kr 31 500 kr 12 600 kr - 63 000 kr

c Tomtyteavgift per m2 19,92 kr 33,20 kr - 13,28 kr 66,40 kr

d Lägenhetsavgift, en avgift 
per lägenhet 9 900 kr 16 500 kr - 6 600 kr 33 000 kr

e
Grundavgift dagvatten 
fastighet (Df) utan 
förbindelsepunkt

- - 23 100 kr - -



8

Servisavgift
6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter lika mellan 
fastigheterna enligt 6.1a.

6.3 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter ska 
servisavgift enligt 6.1a och förbindelsepunktsavgift enligt 6.1b faktureras.

6.4 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servis-
ledningar ska, utöver avgift enligt 6.1, en etableringsavgift om 50 procent av avgiften enligt 
6.1a faktureras. Etableringsavgiften ska täcka huvudmannens merkostnader till följd av att 
arbetet inte utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar.

Förbindelspunktsavgift
6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter ska 
servisavgift enligt 6.1a och förbindelsepunktsavgift enligt 6.1b faktureras.

Tomtyteavgift
En avgift per m2 tomtyta.

6.6 Avgift enligt 6.1c tas ut endast till ett belopp som motsvarar summan av avgifterna enligt 
6.1a, 6.1b och 6.1d eller i det fall förbindelsepunkt för dagvatten fastighet (Df) inte upprättats, 
summan av avgifterna enligt 6.1a, 6.1b, 6.1d och 6.1e.

6.7 Ökas fastighetens tomtyta ska tomtyteavgift tas ut för tillkommande tomtyta enligt 6.1c.
Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta tillämpas begränsningsregeln i 6.6.

Vid ändrade förhållanden enligt 6.6, 6.7, 6.8 och 6.9 tas ytterligare avgift ut enligt 6.1c i den 
mån ovan angivna begränsningsregeln medger. De sammanlagda beloppen för servis-
avgiften 6.1a ska då inte räknas till högre belopp än 100 procent av avgiften även om 
servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgiften därmed blivit högre.

Lägenhetsavgift
En avgift per lägenhet.

6.8 Lägenhetsantalet* bestäms efter de ritningar enligt bygglov beviljats, eller efter annan 
ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner. 

* Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I 
fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet där begreppet 
lägenhet inte är tillämpligt för viss typ av byggnad, räknas varje påbörjat 150-tal m2 brutto-
area (BTA) enligt svensk standard SS 21054:2009 som en lägenhet.

6.9 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på 
fastigheten ska avgift faktureras för varje tillkommande lägenhet enligt 6.1d.

Grundavgift dagvatten fastighet (Df) utan förbindelsepunkt
6.10 Tillkommer bortledning av dagvatten fastighet (Df) till den allmänna anläggningen utan 
att förbindelsepunkt för dagvatten fastighet (Df) upprättats, ska avgift faktureras enligt 6.1e.
Om avgift faktureras enligt 6.1e, faktureras inte avgift för dagvatten fastighet (Df) enligt 6.1a 
och 6.1b.
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7 Anläggningsavgift för annan fastighet
7.1 Avgift ska faktureras för annan fastighet.

Med annan fastighet avses fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller 
enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som 
inte jämställs med bostadsfastighet, se 4.1 och 4.2.

Anläggningsavgiften består av fyra delar, servisavgift, förbindelsepunktsavgift, tomtyteavgift, 
samt grundavgift dagvatten fastighet (Df) utan förbindelsepunkt.

Avgift faktureras per fastighet med: 

Avgift exklusive moms En ledning Två ledningar Tre ledningar
Samtliga 

vattentjänster 
a Servisavgift 39 200 kr 47 600 kr 56 000 kr 56 000 kr

Avgift inklusive moms En ledning Två ledningar Tre ledningar
Samtliga 

vattentjänster 
a Servisavgift 49 000 kr 59 500 kr 70 000 kr 70 000 kr 

Avgift exklusive moms
Vatten

 (V)
Spillvatten 

(S)

Dagvatten 
fastighet 

(Df)

Dagvatten 
gata 
(Dg)

Samtliga 
vatten-

tjänster
b Förbindelsepunktsavgift 15 120 kr 25 200 kr 10 080 kr - 50 400 kr

c Tomtyteavgift per m2 28,50 kr 43 kr - 17,20 kr 86 kr

d Lägenhetsavgift, en avgift 
per lägenhet - - - - -

e
Grundavgift dagvatten 
fastighet (Df) utan 
förbindelsepunkt

- - 18 480 kr - -

Avgift inklusive moms

Vatten 
(V)

Spillvatten 
(S)

Dagvatten 
fastighet 

(Df)

Dagvatten 
gata
 (Dg)

Samtliga 
vatten-

tjänster
b Förbindelsepunktsavgift 18 900 kr 31 500 kr 12 600 kr - 63 000 kr

c Tomtyteavgift per m2 32,25 kr 53,75 kr - 21,50 kr 107,50 kr

d Lägenhetsavgift, en avgift 
per lägenhet - - - - -

e
Grundavgift dagvatten 
fastighet (Df) utan 
förbindelsepunkt

- - 23 100 kr - -

Servisavgift
7.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter lika mellan 
fastigheterna enligt 7.1a.

7.3 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkt ska 
servisavgift enligt 7.1a och förbindelsepunktsavgift enligt 7.1b faktureras.
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7.4 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servis-
ledningar ska, utöver avgift enligt 7.1, faktureras en etableringsavgift om 50 procent av 
avgiften enligt 7.1a. Etableringsavgiften ska täcka huvudmannens merkostnader till följd av 
att arbetet inte utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar.

Förbindelspunktsavgift
7.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkt ska 
servisavgift faktureras enligt 7.1a och förbindelsepunktsavgift enligt 7.1b.

Tomtyteavgift
En avgift per m2 tomtyta.

7.6 Ökas fastighetens tomtyta ska tomtyteavgift tas ut för tillkommande tomtyta enligt 7.1c.

7.7 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med betalning av 
tomtyteavgift för del av fastighets areal, motsvarande mark som tillsvidare inte utnyttjas för 
verksamheten på fastigheten. Anstånd medges för viss tid, högst tio år. 

Om mark under anståndstiden avyttras från fastigheten upphör anståndsmedgivandet att 
gälla och resterande tomtyteavgift förfaller till betalning. Utestående belopp löper med ränta 
enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den dag anståndet beviljades tills anståndet 
upphör. För tid därefter faktureras dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen.

Avgiftsskyldighet enligt 7.6 och 7.7 föreligger, då ändrat förhållande inträffat utan att bygglov 
krävts eller bygglov för ändrat förhållande medgivits (t ex ökning av tomtyta).

Lägenhetsavgift
Lägenhetsavgift faktureras inte för annan fastighet.

Grundavgift dagvatten fastighet (Df) utan förbindelsepunkt
7.8 Tillkommer bortledning av dagvatten fastighet (Df) till den allmänna anläggningen utan att 
förbindelsepunkt för dagvatten fastighet (Df) upprättats, ska avgift faktureras enligt 7.1e. 
Om avgift faktureras enligt 7.1e, faktureras inte avgift för dagvatten fastighet (Df) enligt 7.1a 
och 7.1b.
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8 Anläggningsavgift för obebyggd fastighet
8.1 För obebyggd fastighet ska del av full anläggningsavgift faktureras.

Med obebyggd fastighet avses fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, 
men bygglov ännu inte meddelats.

Anläggningsavgiften består av fem delar, servisavgift, förbindelsepunktsavgift, tomtyteavgift, 
lägenhetsavgift samt grundavgift dagvatten fastighet (Df) utan förbindelsepunkt.

Avgift faktureras per fastighet med:

Avgift Enligt Bostads-
fastighet Enligt Annan 

fastighet
a Servisavgift 6.1a 100% 7.1a 100%

b Förbindelsepunktsavgift 6.1b 100% 7.1b 100%

c Tomtyteavgift 6.1c 100% 7.1c 70%

d Lägenhetsavgift 6.1d - 7.1d -

e
Grundavgift dagvatten 
fastighet (Df) utan 
förbindelsepunkt

6.1e 100% 7.1e 100%

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

Avgift enligt 6.1c tas ut endast till ett belopp som motsvarar summan av avgifterna enligt 
6.1a, 6.1b och 6.1d eller i det fall förbindelsepunkt för dagvatten fastighet (Df) inte upprättats, 
summan av avgifterna enligt 6.1a, 6.1b, 6.1d och 6.1e.

8.2 Bebyggs obebyggd fastighet ska övriga avgifter faktureras per fastighet med:

Avgift Enligt
Bostads-
fastighet Enligt

Annan 
fastighet

a Servisavgift 6.1a - 7.1a -

b Förbindelsepunktsavgift 6.1b - 7.1b -

c Tomtyteavgift 6.1c - 7.1c 30%

d Lägenhetsavgift 6.1d 100% 7.1d -

e
Grundavgift dagvatten 
fastighet (Df) utan 
förbindelsepunkt

6.1e - 7.1e -

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

8.3 Uppförs byggnad på tidigare obebyggd fastighet ska avgift faktureras för varje 
tillkommande lägenhet enligt 6.1d.

8.4 Om annan fastighet är obebyggd faktureras 70 procent av tomtyteavgiften enligt 7.1c. 
När fastigheten sedan bebyggs faktureras resterande 30 procent av tomtyteavgiften enligt 
den taxa som gäller när avgiftsskyldigheten inträder.
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9 Anläggningsavgift för allmän platsmark
Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska betala 
anläggningsavgift.

Avgift faktureras per m2 allmän platsmark för anordnande av dagvattenbortledning:

Avgift 
Exklusive 

moms
Inklusive 

moms
Avgift per m2 185,65 kr 232 kr

10 Särtaxa och avtal vid avvikelser
Om kostnaderna för att förse vissa fastigheter med vatten och avlopp avviker i beaktansvärd 
omfattning från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, ska enligt lag om allmänna 
vattentjänster avgifter faktureras enligt särskilt antagen särtaxa. 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt denna taxa får huvudmannen 
istället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

10.1 Avvikelser gällande betalning av anläggningsavgifter
Enligt 36 § lag om allmänna vattentjänster ska en anläggningsavgift fördelas på årliga 
inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är 
betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om 
fastighetsägaren så önskar och godtagbar säkerhet ställs. Ränta ska faktureras enligt 5 § 
räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning från den dag då den första 
inbetalningen ska ske till dess resterande del av avgiften faktureras. Betalas inte delbeloppet 
i tid ska dröjsmålsränta faktureras enligt 6 § räntelagen.

11 Serviser på annat sätt
Om fastighetsägare ansökt och fått beviljat av huvudmannen att ledningar som utförts på 
annat sätt eller försetts med andra anordningar än huvudmannen bedömt nödvändiga, ska 
fastighetsägaren ersätta huvudmannen för överenskomna kostnader som uppstått.

11.1 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning ska utföras i stället för redan befintlig 
servisledning och får detta godkänt av huvudmannen, är fastighetsägaren skyldig att bekosta 
dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn 
till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare 
servisledningens allmänna del.

11.2 Anser huvudmannen att det är nödvändigt att utföra ny servisledning istället för och med 
annat läge än den redan befintliga, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägarens 
kostnad för fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag 
som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick.
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Brukningsavgifter
12 Brukningsavgift för bostadsfastighet
12.1 Avgift ska faktureras för bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet.

Med bostadsfastighet avses fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller 
enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål, se 4.1.

Brukningsavgiften är en periodisk avgift och består av tre delar, fast avgift, avgift per 
lägenhet och avgift per m3 levererat vatten.

Avgift faktureras per fastighet med:

Avgift för bostadsfastighet
Exklusive 

moms
Inklusive 

moms
Fast avgift per år 2 160 kr 2 700 kr

Avgift per lägenhet* och år 1 680 kr 2 100 kr

Avgift per levererad m3 vatten 17,80 kr 22,25 kr
* Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I 
fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet där begreppet 
lägenhet inte är tillämpligt för viss typ av byggnad, räknas varje påbörjat 150-tal m2 brutto-
area (BTA) enligt svensk standard SS 21054:2009 som en lägenhet.

Har huvudmannen bestämt att vattenförbrukningen tillsvidare inte ska fastställas genom 
mätning för bebyggd fastighet, tas avgift ut efter en antagen förbrukning, så kallad 
schablonförbrukning, om 200 m3 per lägenhet och år för permanentbostad och med 150 m3 
per lägenhet och år för fritidshus.

För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) ska en årlig avgift faktureras med ett 
belopp motsvarande 70 procent av den fasta avgiften. Parallellkopplade mätare räknas som 
ett mätställe. 

Byggvatten, det vill säga vatten som används vid uppförande av byggnad, faktureras i första 
hand enligt mätning. Om mätställe inte finns antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 
30 m3 per lägenhet under byggnadstiden.

Reducerad avgift för bostadsfastighet
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga vattentjänster i 5.1 angivna ändamål reduceras 
avgiften. 

Följande avgift ska faktureras för respektive ändamål:

Avgift Vatten (V) Spillvatten (S)
Dagvatten 

fastighet (Df)
Dagvatten 
gata (Dg)

Fast avgift per år 45% 45% 5% 5%

Avgift per lägenhet och år 35% 35% 25% 5%

Avgift per levererad m3 vatten 40% 60% - -
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
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13 Brukningsavgift för annan fastighet
13.1 Avgift ska faktureras för annan fastighet.

Med annan fastighet avses fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller 
enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som 
inte jämställs med bostadsfastighet, se 4.1 och 4.2.

Brukningsavgiften är en periodisk avgift och består av tre delar, fast avgift, avgift per påbörjat 
100-tal m2 tomtyta och avgift per m3 levererat vatten.

Avgift faktureras per fastighet med:

Avgift för annan fastighet
Exklusive 

moms
Inklusive 

moms
Fast avgift per år 2 160 kr 2 700 kr

Avgift per år och påbörjat 100-tal m2 tomtyta* 200 kr 250 kr

Avgift per levererad m3 vatten 17,80 kr 22,25 kr
* Tomtyta: fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som 
huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den tomtyta som är 
gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA).

För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) ska en årlig avgift faktureras med ett 
belopp motsvarande 70 procent av den fasta avgiften. Parallellkopplade mätare räknas som 
ett mätställe.

Reducerad avgift för annan fastighet
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga vattentjänster i 5.1 angivna ändamål reduceras 
avgiften. 

Följande avgift ska faktureras för respektive ändamål:

Avgift Vatten (V) Spillvatten (S)
Dagvatten 

fastighet (Df)
Dagvatten 
gata (Dg)

Fast avgift per år 45% 45% 5% 5%
Avgift per år och påbörjat 
100-tal m2 tomtyta 35% 35% 25% 5%

Avgift per levererad m3 vatten 40% 60% - -
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
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14 Brukningsavgift för obebyggd fastighet
14.1 För obebyggd fastighet ska fast avgift faktureras enligt nedan.

Med obebyggd fastighet avses fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, 
men bygglov ännu inte meddelats.

Brukningsavgiften är en periodisk avgift och faktureras en fast avgift per år.

Avgift faktureras per fastighet med:

Avgift Vatten (V) Spillvatten (S)
Dagvatten 

fastighet (Df)
Dagvatten 
gata (Dg)

Fast avgift per år 45% 45% 5% 5%
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

15 Brukningsavgift för allmän platsmark
15.1 För allmän platsmark ska den som ansvarar för iordningställande och underhåll av 
marken betala brukningsavgift för bortledning av dagvatten.

Avgift 
Exklusive 

moms
Inklusive 

moms
Avgift per m2 allmän platsmark 1 kr 1,25 kr

16 Övriga avgifter

Övriga avgifter
Exklusive 

moms
Inklusive 

moms 

A
Förgäves besök
Avgift som faktureras fastighetsägaren i de fall då tillträde till 
fastigheten inte möjliggjorts enligt avtalad tid. 

400 kr 500 kr

B

Nedtagning av vattenmätare
Avgift för nedtagning av vattenmätare om det sker på 
fastighetsägarens begäran utöver ordinarie 
mätarbytesintervall.

680 kr 850 kr

C

Uppsättning av vattenmätare
Avgift för uppsättning av vattenmätare om det sker på 
fastighetsägarens begäran utöver ordinarie 
mätarbytesintervall.

680 kr 850 kr

D

Undersökning av vattenmätare
Avgift då fastighetsägare begärt undersökning av 
vattenmätare utöver ordinarie bytesintervall. Om mätaren är 
godkänd, ska fastighetsägaren ersätta huvudmannen för 
undersökningskostnaden.

1 200 kr 1 500 kr

E
Byte av skadad eller sönderfrusen mätare
Avgift för byte av skadad vattenmätaren på grund av frost 
eller annan oaktsamhet orsakad av kund. 

880 kr 1 100 kr

F Avstängning av vattentillförseln
Avgift för avstängning av vattentillförseln. 680 kr 850 kr
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G Påsläpp av vattentillförseln
Avgift för påsläpp av vattentillförseln. 680 kr 850 kr

H Montering av strypbricka i vattenmätare
Avgift för montering av strypbricka i vattenmätare. 680 kr 850 kr

I Demontering av strypbricka i vattenmätare
Avgift för demontering av strypbricka i vattenmätare. 680 kr 850 kr

J Länsning av vattenmätarbrunn
Avgift för länsning av vattenmätarbrunn. 800 kr 1 000 kr

K

Felaktig användning/hantering som lett till skada eller fel på 
LTA-anläggning, kostnad för material och reparation kan 
tillkomma
Avgift för felaktig användning/hantering som lett till skada 
eller fel på LTA-enhet som orsakats av kund.

800 kr 1 000 kr

L Hyra av brandposthuvud per vecka
Avgift hyra av brandposthuvud per vecka. 1 080 kr 1 350 kr

M Vattenförbrukning per m3 vid hyra av brandposthuvud
Avgift för vattenförbrukningen vid hyra av brandposthuvud. 21,36 kr 26,70 kr

N Köp av vattenkiosknyckel
Avgift för köp av vattenkiosknyckel. 336 kr 450 kr

O Vattenförbrukning per m3 vid vattenkiosk
Avgift för vattenförbrukningen. 14,24 kr 17,80 kr

P

Årsavgift för sprinkleranläggning, dimension servisledning 
mindre än 100 mm.
Årsavgift på grund av ökade krav på underhåll på 
ledningsnätet vid installation och användning av 
sprinkleranläggning.

4 000 kr 5 000 kr

Q

Årsavgift för sprinkleranläggning, dimension servisledning 
100 mm.
Årsavgift på grund av ökade krav på underhåll på 
ledningsnätet vid installation och användning av 
sprinkleranläggning.

12 000 kr 15 000 kr

R

Årsavgift för sprinkleranläggning, dimension servisledning 
större än 100 mm.
Årsavgift på grund av ökade krav på underhåll på 
ledningsnätet vid installation och användning av 
sprinkleranläggning.

20 000 kr 25 000 kr

S
Kylvatten till dagvattennätet per m3

Avgift för spillvattenmängd som med huvudmannens 
godkännande leds till dagvattennätet.

5,36 kr 6,70 kr
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16.1 Avvikande gränsvärden för spillvatten (S) 
För spillvatten med föroreningshalter utöver följande gränsvärden uttas särskild reningsavgift 
som avtalas mellan huvudmannen och fastighetsägaren.

Susp (Suspenderande ämnen) 0,35 kg/m3

BOD7 (organiskt material) 0,30 kg/m3

P-total (Totalfosfor) 0,014 kg/m3

16.2 Avvikande mängder 
Tillförs spillvattennätet större spillvattenmängd än som motsvarar levererad vattenmängd 
eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till spillvattennätet ska avgift för 
spillvattenavlopp faktureras efter den mängd spillvatten som avleds till spillvattennätet.

Mängden ska bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av vatten- eller 
spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen och 
fastighetsägaren.

En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten ska faktureras efter annan grund än efter 
levererad mängd vatten är att mängderna vatten och spillvatten skiljer sig avsevärt åt.

16.3 Vattenmätaravläsning
Vattenmätaravläsning ska ske minst en gång per år. Mellanliggande faktureringar sker efter 
uppskattad förbrukning. Avläsning och fakturering ska ske på fastighetsägares begäran vid 
ägarbyte.

17 Reglering av avgiftsbelopp
Förändringar beslutas av Kommunfullmäktige.

18 Om taxans beräkning är oskälig
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt 12-15 i denna taxa träffar huvud-
mannen istället avtal om avgiftens storlek.

19 Av fastighetsägaren begärda åtgärder
Har fastighetsägare begärt att huvudmannen ska företa åtgärd för att underlätta eller 
möjliggöra brukande av anläggningen i visst fall, har huvudmannen rätt att träffa avtal om 
brukningsavgiftens storlek. Om huvudmannen efter medgivande tagit emot och renar 
dagvatten med sådan beskaffenhet att det medför skada eller olägenhet för människors 
hälsa eller miljön tas särskild avgift ut enligt avtal.

20 Tvist
Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och 
tolkning av denna taxa prövas av behörig mark- och miljödomstol.
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Ordlista
Abonnemang/abonnent
Ett standardavtal, där en tjänst levereras för viss tid eller tills vidare. Avtalet som 
regelmässigt är upprättat av leverantören är ofta standardiserat och kunden har ingen eller 
ringa möjlighet att påverka innehållet. Kunden kallas ofta abonnent.

ABVA
Allmänna bestämmelser för användande av kommunens allmänna vatten- och avlopps-
anläggning. En lokal föreskrift som reglerar ansvar för anslutning till och användning av den 
allmänna VA-anläggningen. 

Allmän VA-anläggning 
En VA-anläggning där kommunen tillhandahåller vattentjänster enligt vattentjänstlagen. 
VA-anläggningen består till exempel av vattenverk, reningsverk och ledningar före 
fastighetens förbindelsepunkt. 

Allmän platsmark
Mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (SFS 2010:900) redovisad som allmän 
plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar 
sådan mark.

Anläggningsavgift 
Engångsavgift för inkoppling till allmänt dricksvatten, spillvatten respektive dagvatten. 
Avgiften baseras på byggnader, fastighetens storlek och nytta. När en fastighet ligger inom 
ett verksamhetsområde måste fastighetsägaren betala en avgift. Den här avgiften kallas för 
anläggningsavgift och den måste fastighetsägaren betala oavsett om vattentjänsten används 
eller inte. 

Annan fastighet
Fastighet som är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål 
än bostad och som inte jämställs med bostadsfastighet enligt VA-taxan.

Avloppsvatten 
Samlingsnamn för spillvatten, kylvatten, dagvatten och dräneringsvatten. 

Avstängningsavgift
Avgift som faktureras vid vattenavstängning när fastighetsägare inte har betalt fakturan.

Backventil
En ventil som bara tillåter flöde i en riktning. Till exempel en ventil som hindrar avloppsvatten 
att rinna tillbaka in i huset.

Bostadsfastighet
Fastighet som är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostads-
ändamål. Med bostadsfastighet jämställs även fastighet som avses att bebyggas för vissa 
andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt. Exempelvis 
kontor, butiker, utbildning, sjukvård, småindustri m.m.

Brukningsavgift 
Den periodiska avgiften som innefattar två fasta avgifter samt en rörlig avgift. 

Bruttoareaenhet (BTA) 
Bruttoareaenhet, används för beräkning av anläggningsavgift (gäller lokal för annat än privat 
boende).

https://sv.wikipedia.org/wiki/Standardavtal
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Byggvatten
Tillfälligt vatten under byggnadstiden för en fastighet. 

Dagvatten 
I taxan delas dagvatten upp i dagvatten fastighet och dagvatten gata. Dagvatten är vatten 
som rinner från tak, gator och andra hårdgjorda ytor vid regn eller snösmältning. Det vatten 
som samlas när det regnar leds bort i ett separat ledningssystem. Det är för att inte belasta 
avlopps-reningsverken och riskera översvämningar. Vattnet kan ledas bort på två sätt i 
öppna (diken) eller i slutna (ledningar) system.

Dricksvatten 
Kallvatten för hushållsändamål. 

Dröjsmålsränta
Dröjsmålsränta är en ränta som betalas som ersättning för att en betalning har gjorts efter 
fakturans förfallodag. 

En- och tvåfamiljshus
Bostadsenhet för permanentboende, som taxeras som småhus, det vill säga villor, radhus 
och kedjehus. 

Etableringsavgift
Är en avgift för att starta upp ett arbete. 

Fast avgift
En de två fasta avgifterna i brukningstaxan. En fast avgift per tjänst som ska täcka kostnader 
för bland annat planering, kundregister och debitering. 

Fastighet
Markyta med eller utan byggnad som Lantmäteriet avgränsat i fastighetsregistret.

Fastighetsägare/fastighetsinnehavare
Med fastighetsägare/fastighetsinnehavare avses i vattentjänstlagen (2006:412), och i ABVA 
ägare av fastighet inom VA-anläggningens verksamhetsområde. Enligt vattentjänstlagen 
jämställs fastighetsägare, arrendator och tomträttshavare.

Flerbostadshus
Bostadsenhet med minst tre lägenheter.

Fritidshus
Bostadsenhet som inte är inrättat för helårsboende. Byggnad som taxerats som småhus och 
som är ansedd att användas som tillfällig bostad under semester och fritid (och inte nyttjas 
som permanentboende).

Förbrukningsavgift
En del av brukningsavgiften i VA-taxan. En rörlig förbrukningsavgift per levererad m3 vatten 
som täcker rörliga kostnader, produktions- och distributionskostnader, reningskostnader för 
vatten och spillvatten och kapital- och underhållskostnader.

Förbindelsepunkt 
Den juridiska punkten där inkoppling av en fastighets VA-installation till den allmänna VA-
anläggningen sker. 

Förbindelsepunktsavgift 
Den del av anläggningsavgiften som gäller upprättandet av förbindelsepunkt för fastigheten.
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Hushåll
Enhet för boende, i en- och tvåfamiljshus, i flerfamiljshus eller i fritidshus.

Huvudman 
Den som äger och driver allmän VA-anläggning. I vårt fall Flen Vatten och Avfall AB, 
Katrineholm Vatten och Avfall AB samt Vingåker Vatten och Avfall AB.

Kund
Avser fastighetsägare som har ett abonnemang eller köper en tjänst. Kunder finns 
registrerade i ett kundregister. Benämningen abonnenter finns förekommande och är då 
synonymt med kunder.

Kylvatten 
Vatten som använts vid kylning till exempel i en industriprocess. 

LTA-anläggning
Behöver du om ditt hus ligger lägre än de allmänna spillvattenledningarna eller om du 
ansluter till en tryckledning. LTA-anläggningen ligger på din fastighet.

Lägenhet
Ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I fråga om 
sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet där begreppet lägenhet 
inte är tillämplig för viss typ av byggnad, räknas varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA) 
enligt svensk standard SS 021053 som en lägenhet.

Lägenhetsavgift 
En de två fasta avgifterna i brukningstaxan. Avgift för ett hushåll och baseras på hur många 
bostadsenheter det finns på fastigheten

Mark- och miljödomstolen
Instans som prövar VA-ärenden.

Matavfallskvarn
Kvarn för sönderdelning av matavfall så att det malda avfallet kan följa med avloppsvattnet ut 
på ledningsnätet eller samlas upp i tank.

Nyttjanderättshavare
Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av fastighetsägare-begreppet, 
har rätt att bruka eller nyttja fastighet. Det kan till exempel vara en hyresgäst.

Nyttoparameter
En avgiftsparameter där kunden betalar för nyttan av VA-tjänsten 
- ett exempel är att förbindelsepunkten är en nyttoavgift, kunden betalar för nyttan av att få
  tillgång till det allmänna nätet och anläggningarna. 
- ett exempel är tomtyteavgiften för en bostadsfastighet är att ju större tomtyta man har eller 
  ju fler lägenheter som finns i fastigheten, ju större nytta har man av att vara ansluten till den 
  allmänna anläggningen.

Obebyggd fastighet
Fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggelse, men bygglov ännu inte meddelats.

Permanentboende
Bostad där en eller flera personer är folkbokförda
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Servis/servisledning
Avgift kan faktureras för framdragning av servisledning. Den ledning som går mellan 
huvudledningen i gatan och in till fastigheten. Förbindelsepunkten är gränsen mellan den 
allmänna delen och fastighetens VA-installation.

Servisavgift 
Del av anläggningsavgiften. Den del av anläggningsavgiften som gäller framdragning av 
servisledningar till förbindelsepunkten för fastigheten. 

Småhus
En småhusenhet är en byggnad med en eller två bostäder. En småhusenhet kan även vara 
obebyggd tomtmark avsedd att bebyggas med småhus.

Spillvatten 
Förorenat vatten från bad, disk, tvätt, toalett och liknande, så kallat hushållsspillvatten.

Sprinkler
En anordning som mer eller mindre automatiskt sprutar vatten för att släcka en uppkommen 
brand i en fastighet.

Särtaxa
Enligt vattentjänstlagen är kommunen skyldig att ta ut den faktiska kostnaden för 
utbyggnaden av allmänt VA. Det ska dock vara särskilda skäl för att kostnaderna är högre än 
normalt. 

Taxeföreskrifter med prisbilaga
Dokumentet för VA-taxa.

Tomtyteavgift 
Den del av anläggningsavgiften som baseras på tomtytan för fastigheten. Tomtyteavgiften 
beräknas utifrån fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan 
godkänd karta. Tomtyteavgiften ska bidra till att täcka kostnaden för det lokala 
ledningsnätet.  

Tryckledning
En ledning som är ansluten till en pump.

Täthetsprovning
Kontroll som visar att ledningarna är täta.

VA 
Vanlig förkortning för vatten och avlopp. 

VA-anläggning
Vattenverk, avloppsreningsverk, ledningsnät, reservoarer och pumpstationer samt andra 
delar som krävs för att VA-systemet ska fungera.

VA-huvudman
Den som äger den allmänna VA-anläggningen.

VA-taxa
Populärnamn för Taxeföreskrifter med prisbilaga. Avgift som finansierar den allmänna VA-
verksamheten, det vill säga kostnaderna för att producera och distribuera dricksvatten samt 
transportera och rena avloppsvatten och täcka investeringar i den allmänna VA-
anläggningen. VA-taxan beslutas av kommunfullmäktige. VA-taxan utgörs av 
anläggningsavgift och brukningsavgift.
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Vattenavstängning
En efterföljd då kunden inte betalar. Vid rörbrott eller underhåll av ledningsnätet kan 
vattenleveransen stängas av. Vattnet kan även stängas av om en kund inte betalar sin skuld 
(uppfyllt avgiftsskyldigheten) trots påminnelser.

Vattenmätare
En mätare som installeras av huvudmannen för att mäta vattenförbrukningen.

Vattentjänster 
Tillhandahållande av dricksvatten som är lämpligt för normal hushållsanvändning samt 
bortledande av spillvatten och dagvatten. Det finns tre olika vattentjänster:

1. Leverera dricksvatten (rent vatten som vi kan dricka direkt ut kranen).
2. Avleda och rena spillvatten (förorenat vatten från hushåll, företag).
3. Avleda dagvatten (tillfälligt rinnande vatten till exempel regnvatten)

Vattentjänstlagen 
Lag om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412). Vattentjänstlagens regler syftar till att 
säkerställa att vatten- och avloppförsörjning ordnas i ett större sammanhang, om det behövs 
med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön. 

Verksamhetsområde 
Det geografiska område inom vilket en eller flera vattentjänster har ordnats eller ska ordnas 
genom en allmän VA-anläggning.
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Datum Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen 2020-10-06 KS/2020:271 - 043
Nämndadministration

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

Telefax:

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Axel Stenbeck
Kommunstyrelsen

Revidering av biblioteksavgifter i Katrineholms 
kommun
Förvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till 

revideringar i Biblioteksavgifter i Katrineholms kommun (KFS 4:28).
2. De nya avgifterna gäller från och med den 1 januari 2021.

Sammanfattning av ärendet
Kulturnämnden har inkommit med förslag till revidering av Biblioteksavgifter i 
Katrineholms kommun (KFS 4:28).

Revideringen innehåller följande förändringar:
 Faxavgifter upphör eftersom faxen försvinner.
 Höjning av kostnad per utskriven sida till 5 kronor.
 Höjning av kostnad för plastpåsar till 7 kronor styck.
 Tillkommen avgift för ej uthämtat fjärrlån om 50 kronor.

Ärendets handlingar
 Kulturnämndens beslut, 2020-08-25, § 15
 Biblioteksavgifter i Katrineholms kommun (KFS 4:28)

Axel Stenbeck
Utredare

_________________

Beslutet skickas till:
Akt
Kulturnämnden



PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum Sida

Kulturnämnden 2020-08-25 1 (1)

§ 15 KULN/2020:51  000

Taxor och avgifter 
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden överlämnar förslaget om revidering av taxor och avgifter inom 
kulturförvaltningen till kommunstyrelsen för vidare hantering.

Sammanfattning av ärendet
I maj 2020 beslutade kommunstyrelsen i Katrineholms kommun om
planeringsdirektiv 2021 med plan för 2022 – 2023. En del av detta är att inkomma med 
förslag på revideringar av taxor och avgifter.

Kulturförvaltningen överlämnar nu ett förslag till kulturnämndens underlag för 
revidering av taxor och avgifter.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse kulturförvaltningen, 2020-08-14
 Förslag till revidering av hyror och avgifter i kulturförvaltningens lokaler.
 Förslag till revidering av biblioteksavgifter i Katrineholms kommun.

Överläggning
Under kulturnämndens överläggning yttrar sig Inga Eriksson (S), Cecilia Björk (S).

_________________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akt
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Kulturförvaltningen 2020-08-14 KULN/2020:51 - 000
ADM

KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress:  Org.nummer 212000-0340
Kulturförvaltningen Telefon: www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post: elin.selig@katrineholm.se

Telefax:

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Elin Selig
Kulturnämnden

Förslag till revidering av taxor och avgifter i 
kulturförvaltningen
Förvaltningens förslag till beslut
Kulturnämnden överlämnar förslaget om revidering av taxor och avgifter inom 
kulturförvaltningen till kommunstyrelsen för vidare hantering.

Sammanfattning av ärendet
I maj 2020 beslutade kommunstyrelsen i Katrineholms kommun om
planeringsdirektiv 2021 med plan för 2022 – 2023. En del av detta är att inkomma med 
förslag på revideringar av taxor och avgifter.

Kulturförvaltningen överlämnar nu ett förslag till kulturnämndens underlag för 
revidering av taxor och avgifter.

Ärendets handlingar
 Förslag till revidering av hyror och avgifter i kulturförvaltningens lokaler.
 Förslag till revidering av biblioteksavgifter i Katrineholms kommun.

Rickard Bardun
Förvaltningschef

_________________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akt
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Dokumentinformation
Beslutshistorik
Antagen av kommunfullmäktige 1995-11-20-21 § 269

Senast ändrad av kommunfullmäktige
2019-11-18, § 170 Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar (KFS 4.11)

2020-05-06 Biblioteksavgifterna separeras från Hyror och avgifter i kommunens lokaler och 
fritidsanläggningar (KFS 4.11) och görs om till Biblioteksavgifter i Katrineholms kommun (KFS 
4.28)

2020-XX-XX

Giltighet
Gäller från och med 2021-01-01
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Biblioteksavgifter
Biblioteksavgifter Pris i kronor

Allmänna avgifter

Utskrifter och kopior 5 per sida i svartvitt (3)

7 per sida i färg (5)

Fax inrikes 15 för första sidan och 4 per 
resterande sidor

Fax utrikes 25 för första sidan och 4 per 
resterande sidor

Plastpåse 7 (2)

Förlorat lånekort 20

Ej uthämtat fjärrlån 50 (ny)

Förseningsavgifter Pris i kronor per dag

Böcker 2

Snabblån 2

Ljudbok 2

Tidskrift 2

CD (musik) 2

CD-ROM 2

Video (fack) 2

Påminnelseavgift 10

Maxgräns: max 50/media och max 300/återlämningstillfälle

Ersättning för skadade eller förkomna media Pris i kronor

Video/DVD (spelfilm) 600

Språkkurs 800

Ljudbok 400

För speciellt värdefulla eller svårersättliga media kan dock en högre ersättning krävas.

Biblioteket förbehåller sig rätten att pröva summan i varje enskilt fall.

_______________________
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Datum Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen 2020-10-06 KS/2020:268 - 043
Nämndadministration

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

Telefax:

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Axel Stenbeck
Kommunstyrelsen

Revidering av hyror och avgifter i kommunens lokaler 
och fritidsanläggningar
Förvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till 

revideringar i Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar (KFS 
4:11).

2. De nya avgifterna gäller från och med den 1 januari 2021.
3. Indexreglering av hyror och avgifter införs från och med 1 januari 2022. 

Sammanfattning av ärendet
Service- och tekniknämnden och kulturnämnden har inkommit med förslag till revidering 
av Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar (KFS 4:11).

Revideringen innebär följande förändringar inom service- och tekniknämnden:
 Sänkning av banavgift i simhallen för att bättre stämma överens med lokala 

föreningar som utnyttjar sporthallar och andra lokaler i kommunen.
Revideringen innebär följande förändringar inom kulturnämnden:
 På kulturhuset Ängeln kommer Westbergrummet att strykas eftersom detta inte går 

att hyra längre på grund av att det utnyttjas av kontaktcenter.
 Personalkostnaden kommer också att öka från 400 respektive 500 kronor till 500 

respektive 600 kronor per timme.

Därutöver har service- och tekniknämnden inkommit med förslag om följande 
förändringar i en tilläggsklausul.
 Införande av indexreglering av hyror och avgifter för att justera priserna i 

förhållande till KPI-utvecklingen (konsumentprisindex) och ska återspegla det 
aktuella prisläget för nästkommande år och löper årligen. Indexregleringen träder 
ikraft under 2022 och baseras på föregående års KPI.

 Förslag om införande av klausul för ”ej listade hyror och avgifter”. Objekt för 
uthyrning där hyror och avgifter inte är listade i prislistan kommer att prissättas och 
beslutas av förvaltningen internt och debiteras beställaren.

Under kommunledningsförvaltningens beredning har man beslutat att tillstyrka service- 
och tekniknämndens förslag om indexregleringen från och med 2022 samt att denna 
även ska gälla för taxorna från kulturnämnden så att samtliga hyror och avgifter i 
dokumentet indexregleras på liknande sätt.

Kommunledningsförvaltningen anser inte att service- och teknikförvaltningen på egen 
hand ska kunna införa och prissätta hyror och avgifter som vanligtvis beslutas av 
kommunfullmäktige.
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Datum Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen 2020-10-06 KS/2020:268 - 043
Nämndadministration

Ärendets handlingar
 Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar, 2020-10-05
 Service- och tekniknämndens beslut, 2020-08-27, § 46
 Kulturnämndens beslut, 2020-08-25, § 15

Axel Stenbeck
Utredare

_________________

Beslutet skickas till:
Akt
Service- och tekniknämnden
Kulturnämnden
Ekonomiavdelningen



Förslag

Styrdokumentkatrineholm.se

Hyror och avgifter i 

kommunens lokaler och 

fritidsanläggningar 

Katrineholms kommuns författningssamling 
(KFS nr 4.11)
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Dokumentinformation
Beslutshistorik
Antagen av kommunfullmäktige 1995-11-20--21 § 269

Senast ändrad av kommunfullmäktige
2015-11-16, § 242

2016-11-21, § 168

2016-12-19, § 201

2017-11-20, § 191

2018-11-19, § 149

2018-11-19, § 150 

2019-11-18, § 170 

2020-09-21, § 77 

Giltighet
Gäller från och med 2020-01-01
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Hyror och avgifter i 
kommunens lokaler och 
fritids-anläggningar

Duveholmshallen

Sporthallar Lokala föreningar

Avgifter (kronor/timme/lokal)
Ungdom 
träning

Ungdom 
tävling/arr

Senior 
träning

Tävling/
arr

Förbund o 
läger Övriga

Duveholmshallen A,B,C,DE 65 135 135 330 360 660

Träningslokaler 65 135 110 220 240 360

Omklädningsrum, utan hall 65 135 65 65 70 70

Teorisal 65 65 65 65 70 70

Vaktm (utöver ord.) +moms 500 500 500 500 500 500

Centercourt (A o B Hall): Offert vid förfrågan

Skyddsgolv, Scen, Läktare: Offert vid förfrågan

Gymnastik- och tennishall Lokala föreningar

Avgifter (kronor/timme)
Ungdom 
träning

Ungdom 
tävling/arr

Senior 
träning

Tävling/
arr

Förbund o 
läger Övriga

Gymnastikhallen 65 135 135 330 360 770

Tennisbana inne/ute 65 135 135 135 135 135

Tennisbana inne/ute säsong 65 100 100 100 100 100

Simhallen Lokala föreningar

Avgifter (kronor/timme)
Ungdom 
träning

Ungdom 
tävling/arr

Senior 
träning

Tävling/
arr

Förbund o 
läger Övriga

Per bana 21 35 70 90 120 240

Undervisningsbassäng 70 135 480

Hyra av hela simhallen 2400

Hoppbassäng 65 130 130 330 360 480

Vaktm (utöver ord.) +moms 500 500 500 500 500 500

Entré simhallen

Avgifter kronor Barn 0-7år
Ungdom

8-17 år Vuxen Familj

Per person 20 50 75

Rabattkort 10 bad 150 400 600

Halvårskort 250 600 1000

Årskort 350 1000 1500

Familjekort 6 månader
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Två vuxna med max tre barn 2000

max två extra barn/ungdom 150 150

Familjekort 1 år

Två vuxna med max tre barn 3100

max två extra barn/ungdom 250 250

Vuxensimskola / kurs á 10 gånger 1150

Simskola / kurs á 14 gånger 700 700

Övrig kurs/utbildning: Offert vid förfrågan

Sporthallar Lokala föreningar

Avgifter (kronor/timme)
Ungdom 
träning

Ungdom 
tävling/arr

Senior 
träning

Tävling/
arr

Förbund o 
läger Övriga

(Storlek Handbollsplan) 65 135 135 220 240 330

Gymnastikhallar Lokala föreningar

Avgifter (kronor/timme)
Ungdom 
träning

Ungdom 
tävling/arr

Senior 
träning

Tävling/
arr

Förbund o 
läger Övriga

Gymnastikhall 65 135 110 200 240 275

Mindre lokaler Lokala föreningar

Avgifter (kronor/timme)
Ungdom 
träning

Ungdom 
tävling/arr

Senior 
träning

Tävling/
arr

Förbund o 
läger Övriga

Enskilda Lokaler 65 100 110

Badminton/bana strötid 65 100 110

Backavallen-

Isbanor Lokala föreningar

Avgifter (kronor/timme)
Ungdom 
träning

Ungdom 
tävling/arr

Senior 
träning

Tävling/
arr

Förbund o 
läger Övriga

Lilla ishallen (rink) 65 135 440 770 835 1400

Stora ishallen 65 135 440 770 1000 2000

Arrangemang och cuper: offert vid 
förfrågan

Teorisal (ej i samband med istid) 65 65 65 65 70 70

Vaktm (utöver ord.) +moms 500 500 500 500 500 500

Gräsplaner/idrottsplatser Lokala föreningar

Avgifter (kronor/timme)
Ungdom 
träning

Ungdom 
tävling/arr

Senior 
träning

Tävling/
arr

Förbund o 
läger Övriga

A-plan 65 135 440 770 835 1400

A-plan friidrottsbanor/allvädersbanor 65 135 300 770 835 1150

Övriga gräsplaner 65 135 300 440 480 770

Konstgräs 65 135 440 770 835 1400

Konstgräs halvplan 65 220

Vaktm (utöver ord.) +moms 500 500 500 500 500 500

Djulö Idrottsplats Lokala föreningar

Avgifter (kronor/timme)
Ungdom 
träning

Ungdom 
tävling/arr

Senior 
träning

Tävling/
arr

Förbund o 
läger Övriga
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Rugbyplan 65 135 200 330 480 770

Kansli och förrådshyra

Avgift/år m²

Kansli 750

Förråd 200

Hyror exkl moms Lokala föreningar

Avgifter kronor per dag per säsong

per
vardag 
(8-16)

per kväll
och 

helgdag

Transport
utanför 
centum Övriga

Båtplats vid öppen brygga 620

Båtplats vid låst brygga 800

Vinterförvaring 800

Scensläp 3500 5000 580/tim Offert

Stadsparken scen Gratis

Ljud vid hyra av Stadsparkens scen 1760

Bord (styckpris) 40

Stolar (styckpris) 8

Garderobsektion inkl galgar 80

Lokal centralt (festlig karaktär, STN 2009-09-22 § 64)

Avgifter kronor Dygn

Krämbolsstugan 1000

Kupolen (endast helger) 3000 Ev.avgift för larm tillkommer

Duveholmshallen ABC, offet vid förfrågan Stora arrangemang (max 3000pers)

Vaktm (utöver ord.) +moms 500

Lokal landsbygd (festlig karaktär)

Avgifter kronor Dygn Per timme

Valla Medborgarhus 1000 Ev.avgift för larm tillkommer

Lyan 800 110

Glindran 500

Glindran lilla salen 200

Matsalar Lokala föreningar

Avgifter (kronor/timme) Ungdom Senior Övriga

Centralt 65 135

Landsbygd 65 135 220 Ev.avgift för larm tillkommer

Skolsalar

Avgifter  Kronor/timme Dygn

Slöjdsal textil/trä 90

Hemkunskap 90

Övernattning /sal 880 Brandmyndighetens regler gäller

Skolsal dagtid 65

Hörsal/Aula

Avgifter (kronor/timme) Lokal förening Övriga
Ljud och 

Ljus

Duveholmsgymnasiet miniaula (60pers) 110 135

Duveholmsgymnasiet Aula (440 pers) 330 330 500/tillfälle

Tallås Aulan (578 pers) 330 440 500/tim
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Tallås Aulan - Foajen (Kök, samling) 475/tillfälle 520/tillfälle

Tallås Aulan - Loger 75/tillfälle 80/tillfälle

Servicekostnad   tekniker/vaktmästare 500 500

Tallås Aulan vid större arrangemang: Offert vid förfrågan

Övrigt

Avgifter (kronor/timme) Lokal förening Övriga

Icke avbokad träningstid 500 500

Vaktmästar tjänst med maskin* +moms 720 offert *snöröjning, gräsklippning, gödning osv.

Vaktm (utöver ord.) +moms 500 500

Avgifter (kronor/styck)

Kopiering, svartvit 1,5 1,5

Kopiering, färg 3 3

Lotteritillstånd 300

Tilläggsklausuler
§ 1 - Indexreglering av hyror och avgifter

1.1 Basår: 1980

1.2 Basmånad: oktober (för avläsning)

1.3 Uppdatering av befintlig prislista sker fr. o m den 1 januari för nästkommande år och 
löper i ett kalenderår innan nästa indexreglering sker.

1.4 Avrundning sker till närmaste femtal.

1.5 Om indextalet är lägre än bastalet dvs. negativ utgår prisjusteringen för det kommande 
året och den aktuella prislistan fortsätter att gälla.

§ 2 - Ej listade hyror och avgifter

Objekt för uthyrning där hyror och avgifter inte är listade i prislistan prissätts och beslutas av 
förvaltningen internt och debiteras beställaren.

_______________________ 
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Kulturhuset Ängeln Kronor per timme

Hörsalen (ordinarie öppettid) Internt: 200

Externt: 400

Hörsalen (utanför ordinarie öppettid) Internt: 400

Externt: 600

Utställningshallen (ordinarie öppettid och om 
verksamheten så tillåter)

Internt: 500

Externt: 1 000

Utställningshallen (utanför ordinarie öppettid)

Personal erfordras

Internt: 700

Externt: 1 500

Kulturhuset Ängeln, upprättar särskilt avtal per 
uthyrningstillfälle (utanför ordinarie öppettid)

Personal erfordras

15 000 per tillfälle

Personalkostnader 500 under ordinarie arbetstid

600 efter ordinarie arbetstid 

Personalkostnad tillkommer alltid efter ordinarie öppettid samt vid hyra av 
videokanon/dator då tekniker erfordras.

Internt = Andra förvaltningar, studieförbund, organisationer, föreningar.

Externt = Företag, privatpersoner.

UKF Perrongen

Lokal m.m. Kr per timme Anmärkning

Scenrummet Internt: 500

Externt: 1 500

Personalkostnader tillkommer samt 
även för eventuell tekniker vid 
användande av teknisk utrustning.

Caférummet (ej kök) Internt: 200

Externt: 1 000

Personalkostnader tillkommer. 
Uthyres endast utanför ordinarie 
öppettid. Köksdelen uthyrs med 
personal enligt separat avtal.

Projektrum Internt: 100

Externt: 300

Personalkostnader tillkommer 
utanför ordinarie öppettid.

Ateljé Internt: 200

Externt: 500

Personalkostnader tillkommer 
utanför ordinarie öppettid.

Öppna ytan i stall 15 Internt: 200

Externt: 1 000

Personalkostnader tillkommer. 
Uthyres endast utanför ordinarie 
öppettid.
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Studio Internt: 3 000 per 
dag

Externt: 7 000 per 
dag

Personalkostnaden för extern 
tekniker tillkommer.

Musikrummen 
inklusive instrument

500 per dag och 
rum

100 per timme och 
rum 

Turbinen, ordinarie 
öppettid

Externt 500

Turbinen, utanför 
ordinarie öppettid. 
Eventuella 
personalkostnader 
tillkommer

Externt 700

Hela Perrongen i 
Lokstallet

15 000 per tillfälle Personalkostnader tillkommer, samt 
även för eventuell tekniker vid 
användande av teknisk utrustning. 
Upprättar särskilt avtal per 
uthyrningstillfälle.

Personalkostnad 500 under ordinarie arbetstid

600 efter ordinarie 
arbetstid 

Arrangemang och övrig verksamhet i samverkan mellan ungdomar och UKF är utan kostnad. När 
Perrongen är medarrangör vid program utgår ingen kostnad för lokalerna.

Internt = Andra förvaltningar, studieförbund, organisationer, föreningar.

Externt = Företag.
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Regler för uthyrning av lokaler och samverkan på Perrongen

Nedanstående gäller för uthyrning av lokaler och samverkan med ideella föreningar, politiska partier 
samt övriga förvaltningar med flera på Perrongen.

Uthyrning

1. De lokaler som är aktuella är verksamhetslokaler på Perrongen.
2. Det är öppet för samtliga föreningar, organisationer och företag att hyra lokaler för olika 

sammankomster.
3. Hyra utgår för samtliga enligt kommunfullmäktige beslutade tariffer.
4. I samband med uthyrning är det inte tillåtet för hyresgästen att bedriva kommersiell verksamhet.
5. Då Perrongen, enligt överenskommelse är medarrangör vid program, ska ingen kostnad debiteras för 

aktuell lokal.
6. Sker avbokning senare än en vecka innan uthyrningen debiteras beställaren full kostnad.

Samverkan

7. Förvaltningen beslutar om programmet/aktiviteten ska ske i form av samverkan vilket innebär 
omfattning, grad och innehåll. Samverkan innebär att programmet ska vara i form av ett öppet möte 
och ha ett allmänt samhällsintresse.

8. Programmet ska genomföras så att det finns möjlighet till planering och marknadsföring.
9. Partipolitiska möten får genomföras i anvisade lokaler. Ansvarigt parti förhyr då lokalen till ordinarie 

hyrestaxa.
10. Politisk information får endast ske i Perrongen på anvisad plats.
11. För övriga förvaltningar, ideella organisationer och intresseföreningar/ organisationer gäller samma 

regler enligt punkt 7 och 8. För ideella organisationer och intresseföreningar/organisationer gäller att 
de ska vara uppbyggda enligt demokratiska principer.

_______________________



PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum Sida

Service- och tekniknämnden 2020-08-27 1 (2)

§ 46 STN/2020:178  043

Hyror och avgifter i kommunens lokaler och 
fritidsanläggningar 
Service- och tekniknämndens beslut
1. Service- och tekniknämnden beslutar att fastställa redovisat förslag till revidering av 

hyror och avgifter 2021, samt redovisat förslag till tilläggsklausuler.

2. Service- och tekniknämnden överlämnar förslaget om Hyror och avgifter i kommunens 
lokaler och fritidsanläggningar inom service- och teknikförvaltningen till 
kommunstyrelsen för vidare hantering.

Förslaget om hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar redovisas som 
bilaga till protokollet med beteckningen service- och tekniknämndens handling nr 
10/2020.

Sammanfattning av ärendet
 Prislistan för nya ishallen (Backavallen – ishallar) och Krämbolsstugan (lokal centralt) 

träder i kraft från och med 1 oktober 2020 efter beslut. 

 Övriga hyror och avgifter gäller från och med 1 januari 2021. Service- och 
tekniknämnden avstår prishöjningar för år 2021, då föreningar har det ekonomiskt 
ansträngt pga. coronapandemin.

 Förslag om införande av indexreglering av hyror och avgifter för att justera priserna i 
förhållande till KPI-utvecklingen (konsumentprisindex) och ska återspegla det 
aktuella prisläget för nästkommande år och löper årligen.

 Förslag om införande av klausul för ”ej listade hyror och avgifter”. Objekt för 
uthyrning där hyror och avgifter inte är listade i prislistan kommer att prissättas och 
beslutas av förvaltningen internt och debiteras beställaren.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen, daterad 2020-08-19
 Förslag om hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar
 Förslag till revidering av hyror och avgifter 2021
 Förslag till tilläggsklausuler

Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S) samt 
avdelningschef Karin Engvall.
_________________



Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum Sida

Service- och tekniknämnden 2020-08-27 2 (2)

Ordförandens sign Justerandes sign

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten
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Datum Vår beteckning

Service- och teknikförvaltningen 2020-08-19 STN/2020:178 - 043
Stab

KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Västgötagatan 18, 641 36 KATRINEHOLM Org.nummer 212000-0340
Service- och teknikförvaltningen Telefon: 0150-570 00 www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post:Kenny.Tsoi@katrineholm.se

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Kenny Tsoi
Service- och tekniknämnden

Förslag till revidering av hyror och avgifter i 
kommunens lokaler och fritidsanläggningar
Service- och teknikförvaltningens förslag till beslut
Service- och tekniknämnden beslutar att fastställa redovisat förslag till revidering av hyror 
och avgifter 2021, samt redovisat förslag till tilläggsklausuler.

Service- och tekniknämnden överlämnar förslaget om Hyror och avgifter i kommunens 
lokaler och fritidsanläggningar inom service- och teknikförvaltningen till kommunstyrelsen 
för vidare hantering.

Sammanfattning av ärendet
 Prislistan för nya ishallen (Backavallen – ishallar) och Krämbolsstugan (lokal centralt) 

träder i kraft från och med 1 oktober 2020 efter beslut. 

 Övriga hyror och avgifter gäller från och med 1 januari 2021. Service- och 
tekniknämnden avstår prishöjningar för år 2021, då föreningar har det ekonomiskt 
ansträngt pga. coronapandemin.

 Förslag om införande av indexreglering av hyror och avgifter för att justera priserna i 
förhållande till KPI-utvecklingen (konsumentprisindex) och ska återspegla det 
aktuella prisläget för nästkommande år och löper årligen.

 Förslag om införande av klausul för ”ej listade hyror och avgifter”. Objekt för 
uthyrning där hyror och avgifter inte är listade i prislistan kommer att prissättas och 
beslutas av förvaltningen internt och debiteras beställaren.

Ärendets handlingar
 Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar
 Förslag till revidering av hyror och avgifter 2021
 Förslag till tilläggsklausuler



Tjänsteskrivelse 2 (2)

Datum Vår beteckning

Service- och teknikförvaltningen 2020-08-19 STN/2020:178 - 043
Stab

Kenny Tsoi
Verksamhetscontroller

_________________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten



Styrdokument katrineholm.se

Hyror och avgifter i 

kommunens lokaler och 

fritidsanläggningar 

Katrineholms kommuns författningssamling 
(KFS nr 4.11) 

Service- och tekniknämndens handling nr 10/2020
Dnr: STN/2020:178 043
Service- och tekniknämnden 2020-08-27, § 46
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Dokumentinformation 
Beslutshistorik 
Antagen av kommunfullmäktige 1995-11-20--21 § 269 

Senast ändrad av kommunfullmäktige 
2018-11-19, § 150 (hyror och avgifter i kommunsens lokaler och fritidsanläggningar) 

2019-11-18, § 170 (hyror och avgifter i kommunsens lokaler och fritidsanläggningar) 

Giltighet 
Gäller från och med 2021-01-01 (Prislistan för nya ishallen (Backavallen – ishallar) och 
Krämbolsstugan (lokal centralt) träder i kraft från och med 1 oktober 2020) 
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Hyror och avgifter i 
kommunens lokaler och 
fritidsanläggningar 

 
Duveholmshallen 

 
Sporthallar 

 
Lokala föreningar   

 
 
Avgifter (kronor/timme/lokal) 

Ungdom 
träning 

Ungdom 
tävling/arr 

Senior 
träning 

Tävling/ 
arr 

Förbund o 
läger 

 

 
Övriga 

Duveholmshallen A,B,C,DE 65 135 135 330 360 660 

Träningslokaler 65 135 110 220 240 360 

Omklädningsrum, utan hall 65 135 65 65 70 70 

Teorisal 65 65 65 65 70 70 

Vaktm (utöver ord.) +moms 500 500 500 500 500 500 

Centercourt (A o B Hall): Offert vid förfrågan 

Skyddsgolv, Scen, Läktare: Offert vid förfrågan 

 
 
 
Gymnastik- och tennishall 

 
 

Lokala föreningar 

  

 
 
Avgifter (kronor/timme) 

Ungdom 
träning 

Ungdom 
tävling/arr 

Senior 
träning 

Tävling/ 
arr 

Förbund o 
läger 

 

 
Övriga 

Gymnastikhallen 65 135 135 330 360 770 

Tennisbana inne/ute 65 135 135 135 135 135 

Tennisbana inne/ute säsong 65 100 100 100 100 100 

  
 
Simhallen 

 
Lokala föreningar   

 
 
Avgifter (kronor/timme) 

Ungdom 
träning 

Ungdom 
tävling/arr 

Senior 
träning 

Tävling/ 
arr 

Förbund o 
läger 

 

 
Övriga 

Per bana 21 35 70 90 120 240 

Undervisningsbassäng 70  135   480 

Hyra av hela simhallen      2400 

Hoppbassäng 65 130 130 330 360 480 

Vaktm (utöver ord.) +moms 500 500 500 500 500 500 
 
Entré simhallen 
 
 
Avgifter kronor 

 

 
Barn 0-7år 

Ungdom 

8-17 år 

 

 
Vuxen 

   

 
Familj 

Per person 20 50 75    
Rabattkort 10 bad 150 400 600    
Halvårskort 250 600 1000    
Årskort 350 1000 1500    
Familjekort 6 månader       
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Två vuxna med max tre barn      2000 

max två extra barn/ungdom 150 150     
Familjekort 1 år       
Två vuxna med max tre barn      3100 

max två extra barn/ungdom 250 250     
Vuxensimskola / kurs á 10 gånger   1150    
Simskola / kurs á 14 gånger 700 700     
Övrig kurs/utbildning: Offert vid förfrågan 
 
Sporthallar 

 
Lokala föreningar   

 
 
Avgifter (kronor/timme) 

Ungdom 
träning 

Ungdom 
tävling/arr 

Senior 
träning 

Tävling/ 
arr 

Förbund o 
läger 

 

 
Övriga 

(Storlek Handbollsplan) 65 135 135 220 240 330 

 
 
Gymnastikhallar 

 
Lokala föreningar   

 
 
Avgifter (kronor/timme) 

Ungdom 
träning 

Ungdom 
tävling/arr 

Senior 
träning 

Tävling/ 
arr 

Förbund o 
läger 

 

 
Övriga 

Gymnastikhall 65 135 110 200 240 275 

 
 
Mindre lokaler 

 
Lokala föreningar   

 
 
Avgifter (kronor/timme) 

Ungdom 
träning 

Ungdom 
tävling/arr 

Senior 
träning 

Tävling/ 
arr 

Förbund o 
läger 

 

 
Övriga 

Enskilda Lokaler 65  100   110 

Badminton/bana strötid 65  100   110 

 
Backavallen- 
 
Isbanor 

 
Lokala föreningar   

 
 
Avgifter (kronor/timme) 

Ungdom 
träning 

Ungdom 
tävling/arr 

Senior 
träning 

Tävling/ 
arr 

Förbund o 
läger 

 

 
Övriga 

Lilla ishallen (rink) 651 1351 4401 7701 8351 14001 

Stora ishallen 651 1351 4401 7701 10001 20001 

Arrangemang och cuper: offert vid förfrågan 

Teorisal (ej i samband med istid) 65 65 65 65 70 70 

Vaktm (utöver ord.) +moms 500 500 500 500 500 500 

 
 
Gräsplaner/idrottsplatser 

 
Lokala föreningar   

 
 
Avgifter (kronor/timme) 

Ungdom 
träning 

Ungdom 
tävling/arr 

Senior 
träning 

Tävling/ 
arr 

Förbund o 
läger 

 

 
Övriga 

A-plan 65 135 440 770 835 1400 

A-plan friidrottsbanor/allvädersbanor 65 135 300 770 835 1150 

Övriga gräsplaner 65 135 300 440 480 770 

Konstgräs 65 135 440 770 835 1400 

Konstgräs halvplan 65  220    
Vaktm (utöver ord.) +moms 500 500 500 500 500 500 

    
 
Djulö Idrottsplats 

 
Lokala föreningar   

                                                           

1 Priserna gäller från och med 1 oktober 2020. 
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Avgifter (kronor/timme) 

Ungdom 
träning 

Ungdom 
tävling/arr 

Senior 
träning 

Tävling/ 
arr 

Förbund o 
läger 

 

 
Övriga 

Rugbyplan 65 135 200 330 480 770 

 
 
Kansli och förrådshyra 

Avgift/år m²      
Kansli 750      
Förråd 200      
 
Hyror exkl moms 

 

Lokala föreningar  
 
 
Avgifter kronor 

 
 

per dag 

 
 

per säsong 

per 
vardag 
(8-16) 

per kväll 
och 

helgdag 

Transport 
utanför 
centum 

 
 

Övriga 

Båtplats vid öppen brygga  620     
Båtplats vid låst brygga  800     
Vinterförvaring  800     
Scensläp   3500 5000 580/tim Offert 

Stadsparken scen Gratis      
Ljud vid hyra av Stadsparkens scen 1760      
Bord (styckpris) 40      
Stolar (styckpris) 8      
Garderobsektion inkl galgar 80      
    
 

Lokal centralt (festlig karaktär, STN 2009-09-22 § 64) 

Avgifter kronor Dygn      
Kupolen (endast helger) 3000   Ev.avgift för larm tillkommer 

Duveholmshallen ABC, offet vid förfrågan   Stora arrangemang (max 3000pers) 

Krämbolsstugan 10002      
Vaktm (utöver ord.) +moms 500      
 

Lokal landsbygd (festlig karaktär) 

Avgifter kronor Dygn Per timme     
Valla Medborgarhus 1000   Ev.avgift för larm tillkommer 

Lyan 800 110     
Glindran 500      
Glindran lilla salen 200      
 
Matsalar 

 

Lokala föreningar  

Avgifter (kronor/timme) Ungdom Senior Övriga    
Centralt 65 135     
Landsbygd 65 135 220 Ev.avgift för larm tillkommer 
 
Skolsalar 

Avgifter  Kronor/timme Dygn     
Slöjdsal textil/trä 90      
Hemkunskap 90      
Övernattning /sal  880 Brandmyndighetens regler gäller 

Skolsal dagtid 65      
 
Hörsal/Aula 

                                                           

2 Priserna gäller från och med 1 oktober 2020. 
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Avgifter (kronor/timme) 

 

 
Lokal förening 

 
 

Övriga 
Ljud och 

Ljus 

 

Duveholmsgymnasiet miniaula (60pers) 110 135     
Duveholmsgymnasiet Aula (440 pers) 330 330 500/tillfälle    
Tallås Aulan (578 pers) 330 440 500/tim    
Tallås Aulan - Foajen (Kök, samling) 475/tillfälle 520/tillfälle     
Tallås Aulan - Loger 75/tillfälle 80/tillfälle     
Servicekostnad   tekniker/vaktmästare 500 500     
Tallås Aulan vid större arrangemang: Offert vid förfrågan 
 

Övrigt 
 
 
Avgifter (kronor/timme) 

 

 
Lokal förening 

 
 

Övriga 

 

Icke avbokad träningstid 500 500 

Vaktmästar tjänst med maskin* +moms 720 offert *snöröjning, gräsklippning, gödning osv. 

Vaktm (utöver ord.) +moms 500 500  
Avgifter (kronor/styck)  
Kopiering, svartvit 1,5 1,5 

Kopiering, färg 3 3 

Lotteritillstånd 300 

 

_______________________  
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Tilläggsklausuler 
Gäller från och med 2021-01-01 

 

§ 1 - Indexreglering av hyror och avgifter 

1.1 Basår: 1980 

1.2 Basmånad: oktober (för avläsning) 

1.3 Uppdatering av befintlig prislista sker fr. o m den 1 januari för nästkommande år 
och löper i ett kalenderår innan nästa indexreglering sker. 

1.4 Avrundning sker till närmaste femtal3. 

1.5 Om indextalet är lägre än bastalet dvs. negativ utgår prisjusteringen för det 
kommande året och den aktuella prislistan fortsätter att gälla. 

 

 

§ 2 - Ej listade hyror och avgifter 

Objekt för uthyrning där hyror och avgifter inte är listade i prislistan prissätts och beslutas 
av förvaltningen internt och debiteras beställaren. 

 

_______________________  

                                                           

3 Avvikelse från denna avrundningsregel kan förekomma. 



  

 

Datum: 2020-08-12  

 

Service- och teknikförvaltningen

Tilläggsklausuler 
Gäller från och med 2021-01-01 

 

§ 1 - Indexreglering av hyror och avgifter 

1.1 Basår: 1980 

1.2 Basmånad: oktober (för avläsning) 

1.3 Uppdatering av befintlig prislista sker fr. o m den 1 januari för nästkommande år 
och löper i ett kalenderår innan nästa indexreglering sker. 

1.4 Avrundning sker till närmaste femtal1. 

1.5 Om indextalet är lägre än bastalet dvs. negativ utgår prisjusteringen för det 
kommande året och den aktuella prislistan fortsätter att gälla. 

 

 

§ 2 - Ej listade hyror och avgifter 

Objekt för uthyrning där hyror och avgifter inte är listade i prislistan prissätts och beslutas 
av förvaltningen internt och debiteras beställaren. 

 

_______________________  

                                                           

1 Avvikelse från denna avrundningsregel kan förekomma. 



PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum Sida

Kulturnämnden 2020-08-25 1 (1)

§ 15 KULN/2020:51  000

Taxor och avgifter 
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden överlämnar förslaget om revidering av taxor och avgifter inom 
kulturförvaltningen till kommunstyrelsen för vidare hantering.

Sammanfattning av ärendet
I maj 2020 beslutade kommunstyrelsen i Katrineholms kommun om
planeringsdirektiv 2021 med plan för 2022 – 2023. En del av detta är att inkomma med 
förslag på revideringar av taxor och avgifter.

Kulturförvaltningen överlämnar nu ett förslag till kulturnämndens underlag för 
revidering av taxor och avgifter.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse kulturförvaltningen, 2020-08-14
 Förslag till revidering av hyror och avgifter i kulturförvaltningens lokaler.
 Förslag till revidering av biblioteksavgifter i Katrineholms kommun.

Överläggning
Under kulturnämndens överläggning yttrar sig Inga Eriksson (S), Cecilia Björk (S).

_________________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akt



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)

Datum Vår beteckning

Kulturförvaltningen 2020-08-14 KULN/2020:51 - 000
ADM

KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress:  Org.nummer 212000-0340
Kulturförvaltningen Telefon: www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post: elin.selig@katrineholm.se

Telefax:

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Elin Selig
Kulturnämnden

Förslag till revidering av taxor och avgifter i 
kulturförvaltningen
Förvaltningens förslag till beslut
Kulturnämnden överlämnar förslaget om revidering av taxor och avgifter inom 
kulturförvaltningen till kommunstyrelsen för vidare hantering.

Sammanfattning av ärendet
I maj 2020 beslutade kommunstyrelsen i Katrineholms kommun om
planeringsdirektiv 2021 med plan för 2022 – 2023. En del av detta är att inkomma med 
förslag på revideringar av taxor och avgifter.

Kulturförvaltningen överlämnar nu ett förslag till kulturnämndens underlag för 
revidering av taxor och avgifter.

Ärendets handlingar
 Förslag till revidering av hyror och avgifter i kulturförvaltningens lokaler.
 Förslag till revidering av biblioteksavgifter i Katrineholms kommun.

Rickard Bardun
Förvaltningschef

_________________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akt



 

Besöksadress: Djulögatan 27, 
Kulturhuset Ängeln
Telefon: 0150- 576 30
Organisationsnummer 212000-0340

KULTURFÖRVALTNINGEN
641 80 KATRINEHOLM

E-post: kulturforvaltningen@katrineholm.se
www.katrineholm.se

KULTURFÖRVALTNINGEN

Datum: 2020-08-12
Handläggare: Elin Selig

Hyror och avgifter i 
kulturförvaltningens lokaler 

Kulturhuset Ängeln Kronor per timme

Hörsalen (ordinarie öppettid) Internt: 200
Externt: 400

Hörsalen (utanför ordinarie öppettid) Internt: 400
Externt: 600

Westbergrummet (ordinarie öppettid) Internt: 100
Externt: 300

Westbergrummet (utanför ordinarie öppettid) Internt: 300
Externt: 400

Utställningshallen (ordinarie öppettid och om 
verksamheten så tillåter)

Internt: 500
Externt: 1 000

Utställningshallen (utanför ordinarie öppettid)
Personal erfordras

Internt: 700
Externt: 1 500

Kulturhuset Ängeln, upprättar särskilt avtal per 
uthyrningstillfälle (utanför ordinarie öppettid)
Personal erfordras

15 000 per tillfälle

Personalkostnader 500 under ordinarie arbetstid (350)
600 efter ordinarie arbetstid (400)

Personalkostnad tillkommer alltid efter ordinarie öppettid samt vid hyra av 
videokanon/dator då tekniker erfordras.

Internt = Andra förvaltningar, studieförbund, organisationer, föreningar.

Externt = Företag, privatpersoner.

UKF Perrongen

Lokal m.m. Kr per timme Anmärkning
Scenrummet Internt: 500

Externt: 1 500
Personalkostnader tillkommer samt 
även för eventuell tekniker vid 
användande av teknisk utrustning.

Caférummet (ej kök) Internt: 200
Externt: 1 000

Personalkostnader tillkommer. 
Uthyres endast utanför ordinarie 
öppettid. Köksdelen uthyrs med 
personal enligt separat avtal.

Projektrum Internt: 100
Externt: 300

Personalkostnader tillkommer 
utanför ordinarie öppettid.



 

Besöksadress: Djulögatan 27, 
Kulturhuset Ängeln
Telefon: 0150- 576 30
Organisationsnummer 212000-0340

KULTURFÖRVALTNINGEN
641 80 KATRINEHOLM

E-post: kulturforvaltningen@katrineholm.se
www.katrineholm.se

KULTURFÖRVALTNINGEN

Datum: 2020-08-12
Handläggare: Elin Selig

Ateljé Internt: 200
Externt: 500

Personalkostnader tillkommer 
utanför ordinarie öppettid.

Öppna ytan i stall 15 Internt: 200
Externt: 1 000

Personalkostnader tillkommer. 
Uthyres endast utanför ordinarie 
öppettid.

Studio Internt: 3 000 per dag
Externt: 7 000 per dag

Personalkostnaden för extern 
tekniker tillkommer.

Musikrummen inklusive 
instrument

500 per dag och rum
100 per timme och 
rum 

Turbinen, ordinarie 
öppettid

Externt 500

Turbinen, utanför ordinarie 
öppettid. Eventuella 
personalkostnader 
tillkommer

Externt 700

Hela Perrongen i Lokstallet 15 000 per tillfälle Personalkostnader tillkommer, samt 
även för eventuell tekniker vid 
användande av teknisk utrustning. 
Upprättar särskilt avtal per 
uthyrningstillfälle.

Personalkostnad 500 under ordinarie 
arbetstid (350)
600 efter ordinarie 
arbetstid (400)

Arrangemang och övrig verksamhet i samverkan mellan ungdomar och UKF är utan 
kostnad. När Perrongen är medarrangör vid program utgår ingen kostnad för lokalerna.

Internt = Andra förvaltningar, studieförbund, organisationer, föreningar.

Externt = Företag.

Regler för uthyrning av lokaler och samverkan på Perrongen

Nedanstående gäller för uthyrning av lokaler och samverkan med ideella föreningar, 
politiska partier samt övriga förvaltningar med flera på Perrongen.

Uthyrning

1. De lokaler som är aktuella är verksamhetslokaler på Perrongen.
2. Det är öppet för samtliga föreningar, organisationer och företag att hyra lokaler för 

olika sammankomster.
3. Hyra utgår för samtliga enligt kommunfullmäktige beslutade tariffer.
4. I samband med uthyrning är det inte tillåtet för hyresgästen att bedriva 

kommersiell verksamhet.



 

Besöksadress: Djulögatan 27, 
Kulturhuset Ängeln
Telefon: 0150- 576 30
Organisationsnummer 212000-0340

KULTURFÖRVALTNINGEN
641 80 KATRINEHOLM

E-post: kulturforvaltningen@katrineholm.se
www.katrineholm.se

KULTURFÖRVALTNINGEN

Datum: 2020-08-12
Handläggare: Elin Selig

5. Då Perrongen, enligt överenskommelse är medarrangör vid program, ska ingen 
kostnad debiteras för aktuell lokal.

6. Sker avbokning senare än en vecka innan uthyrningen debiteras beställaren full 
kostnad.

Samverkan

7. Förvaltningen beslutar om programmet/aktiviteten ska ske i form av samverkan 
vilket innebär omfattning, grad och innehåll. Samverkan innebär att programmet 
ska vara i form av ett öppet möte och ha ett allmänt samhällsintresse.

8. Programmet ska genomföras så att det finns möjlighet till planering och 
marknadsföring.

9. Partipolitiska möten får genomföras i anvisade lokaler. Ansvarigt parti förhyr då 
lokalen till ordinarie hyrestaxa.

10. Politisk information får endast ske i Perrongen på anvisad plats.
11. För övriga förvaltningar, ideella organisationer och intresseföreningar/ 

organisationer gäller samma regler enligt punkt 7 och 8. För ideella organisationer 
och intresseföreningar/organisationer gäller att de ska vara uppbyggda enligt 
demokratiska principer.

 



LIX: 46
KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340
Kommunledningsförvaltningen Telefax: 
641 80 KATRINEHOLM  www.katrineholm.se

Tjänsteskrivelse Sida 1 (2)

Datum

2020-10-12
Vår beteckning

KS/2020:274 - 043Kommunledningsförvaltningen
Nämndadministration

Mottagare:

Vår handläggare

Emma Fälth
Handläggare telefon

0150 - 570 15
Handläggare e-post

emma.falth@katrineholm.se

Revidering av Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens 
verksamhet

Förvaltningens förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att revidera styrdokumentet 
Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet - KFS nr 4.13 i enlighet 
med upprättat förslag. 

2. Styrdokumentet börjar gälla från den 1 januari 2021.

Sammanfattning av ärendet

Vård- och omsorgsnämnden har inkommit med ett förslag till revidering av styrdokumentet 
Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet – KFS 4.13. 

Revideringarna består av vissa redaktionella ändringar samt förtydliganden med syfte att 
det skall bli tydligare vad de olika avgifterna avser. 

Utöver detta föreslås bland annat följande ändringar:

 En höjning av avgifterna för måltider och matdistribution. 
Matdistributionen har ändrat form, så alternativen kvällsmåltid och 
dessert har tagits bort.  

 En höjning av hyror för vård- och demensboenden för äldre. En post som 
rör specifikt Dufvegårdens vårdboende har lagts till. 

 En punkt som förtydligar förfarandet vid reducering av omvårdnads- eller 
måltidsavgift vid dubbla boenden har lagts till.

 Den avgift om 20 kronor/tillfälle som tidigare funnits för Ledsagarservice 
enligt SoL föreslås tas bort. 

Ärendets handlingar

 Vård- och omsorgsnämndens beslut, 2020-08-27 § 48

 Förslag – Hyror och avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet -KFS nr 
4.13

 Antagen – Avgifter inom vård och omsorgsnämndens verksamhet – KFS nr 4.13

Emma Fälth
Utredare



Tjänsteskrivelse Sida 2 (2)

Kommunledningsförvaltningen Datum

2020-10-12
Vår beteckning

KS/2020:274 - 043

Beslutet skickas till:
Vård- och omsorgsnämnden
Akten 



PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum Sida

Vård- och omsorgsnämnden 2020-08-27 1 (2)

§ 48 VON/2020:47  042  Hnr 2020:842

Förslag till revidering av KFS 4.13 Avgifter inom vård- 
och omsorgsnämndens verksamhet 
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att 
revidera styrdokumentet KFS 4.13 Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet i 
enlighet med vård- och omsorgsförvaltningens förslag samt med beslutad komplettering 
och rättning, att gälla från den 1 januari 2021.

Förslaget redovisas som bilaga till protokollet med beteckningen vård- och 
omsorgsnämndens handling nr 8/2020.

Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsförvaltningen har sett över styrdokumentet KFS 4.13 Avgifter inom 
vård- och omsorgsnämndens verksamhet. I dokumentet har vissa redaktionella ändringar 
och förtydliganden gjorts, i syfte att det skall bli tydligare vad de olika avgifterna avser. 

Utöver detta föreslår förvaltningen i det bifogade förslaget bland annat följande 
ändringar:
 En höjning av avgifterna för måltider och matdistribution. Matdistributionen har 

ändrat form, så alternativen kvällsmåltid och dessert har tagits bort.  
 En höjning av hyror för vård- och demensboenden för äldre. En post som rör specifikt 

Dufvegårdens vårdboende har lagts till. 
 En punkt som förtydligar förfarandet vid reducering av omvårdnads- eller 

måltidsavgift vid dubbla boenden har lagts till.
 Förvaltningen föreslår att den avgift om 20 kronor/tillfälle som tidigare funnits för 

Ledsagarservice enligt SoL tas bort.  

Vad gäller höjningen av avgifterna för måltider och matdistribution har samråd skett 
med service- och teknikförvaltningen. Föreslagna höjningar motiveras utifrån en 
anpassning till kostnadsutvecklingen i kombination med principen om självkostnadspris. 
Höjningen av hyrorna utgår från den årliga hyreshöjningen.

Den föreslagna hyran för Dufvegården har tagits fram av den konsult förvaltningen 
anlitat för kommunstyrelsens uppdrag att se över hyrorna inom området funktionsstöd 
samt Dufvegården. Hyran har beräknats utifrån en ny hyressättningsmodell som bygger 
på marknadsmässig hyra, lägenhetens yta, utrustning och standard samt del i 
gemensamhetsutrymmen. Uppdraget om ny hyressättningsmodell ska redovisas för 
nämnden i september 2020.

Ärendets handlingar
 Förslag till revidering av KFS 4.13 Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens 

verksamheter



Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum Sida

Vård- och omsorgsnämnden 2020-08-27 2 (2)

Ordförandens sign Justerandes sign

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S) och Ewa 
Fager (S) samt verksamhetschef förvaltningskontor Susanna Kullman.
Susanna Kullman lämnar kompletterande information om hur den föreslagna hyran för 
Dufvegården har tagits fram samt att den nya hyran för Igelkotten blivit fel och ska vara 
4 845 kronor.

Förslag och yrkanden

Ulrica Truedsson (S) föreslår att Susanna Kullmans kompletterande information om hur 
hyran på Dufvegården har tagits fram förs in i protokollet under sammanfattningen av 
ärendet samt att hyran för Igelkotten föreslås vara 4 845 kronor.

Beslutsgång

Efter avslutad överläggning godkänner nämnden ordförandens förslag till beslutsgång. 
Hon finner att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag med ovan 
föreslagen kompletterande information samt rättning av hyran för Igelkotten.

_________________

Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen, akten
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Avgifter inom vård och 
omsorgsnämndens 
verksamhet
Förklaringar
SoL = Socialtjänstlagen

LSS = Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

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

Restauranger i vårdboenden och servicehus Avgift
Frukost 28 kronor/dag

Lunch 66 kronor/dag

Kvällsmåltid 34 kronor/dag

Dessert 6 kronor/dag

Matdistribution
Lunch utan tillbehör 60 kronor/dag

Månadsabonnemang lunch utan tillbehör (avser 
betalning för 30 dagar)

1 800 kronor/månad

Särskilt boende för äldre och gruppboende SoL
Måltidsabonnemang, insatsen ”SÄBO1 kost” 3 600 kronor/månad

Övrigt
Måltider på korttidsplats äldreomsorgen 120 kronor/dygn

Måltider vid dagverksamhet inom äldreomsorgen 78 kronor/dag

1 SÄBO=Särskilt boende
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Måltidsavgifter för personer med funktionsnedsättning (verksamhet 
enligt LSS och SoL)

Avgift

Daglig verksamhet
Lunch

49 kronor 

Korttidsvistelse
Frukost eller mellanmål 

Lunch/kvällsmåltid

Mellanmål till skola

22 kronor

32 kronor

10 kronor

Korttidstillsyn
Frukost eller mellanmål 

Lunch/kvällsmåltid

22 kronor

34 kronor

Hyror på vård- och demensboende för äldre 
Boende i vård- och demensboende har egna hyreskontrakt. Lägenheterna är på 24 - 50 
kvadratmeter. I hyran ingår kostnaden för el och ca 10 - 20 kvadratmeter av 
gemensamhetsytorna. Hyrorna är indelade i  olika nivåer efter formen av boende:

Hyra
31-50 kvm med trinett på Furuliden, Yngaregården, Norrgläntan, 
Malmgården, Strandgården, Vallgården, Almgården, 
Lövåsgården och Pantern

5 267 kronor/månad

33 kvm med trinettpå Igelkottens vårdboende 4 845 kronor/månad

24-25 kvm utan trinett på Vallgården och Yngaregården 4 287 kronor/månad

35 kvm med trinett på Dufvegårdens vårdboende 7 462 kronor/månad

Dubblett på boende (exklusive Dufvegårdens vårdboende) 6 022 kronor/månad

Reducering av omvårdnads- eller måltidsavgift vid dubbla 
boenden

Avgift kan reduceras i upp till 
tre månader. Reduceringen 
sker på omvårdnadsavgiften 
förutsatt att utrymme finns, i 
annat fall på måltidsavgiften 
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Avgifter för barn och ungdomar som behöver bo utanför det egna 
föräldrahemmet (verksamhet enligt LSS)
Då barn och ungdom upp till 18 år får omvårdnad i annat hem än det egna enligt 20 § LSS, skall 
avgift tas ut enligt reglerna i Socialtjänstlagens 8 kap. 1 §.

Avgift
Avgift för barn under 18 år Beräkning av underhållsstöd för 

försörjningsskyldiga vårdnadshavare

Avgift för ungdom över 18 år utan egen inkomst Beräkning av underhållsstöd för 
försörjningsskyldiga föräldrar, 
faktura ställd till ungdom

Avgift för ungdom över 18 år med egen inkomst 
(aktivitetsersättning)

Avgift för hyra 0,5539 gånger 
prisbasbeloppet så kallat 
högkostnadsskydd. 

Avgift för mat enligt 
konsumentverkets beräkningar.

Övriga avgifter

Avgift
Trygghetslarm i ordinärt boende 275 kronor/månad

Förlust av larmklocka 750 kronor

Förlust av hela larmenheten 1 500 kronor

Hemtjänst i ordinärt boende upp till 6 timmar per månad 354 kronor/timme

Avgifter för hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende

Aktivitet Avgift
Enstaka hembesök av sjuksköterska, arbetsterapeut eller 
fysioterapeut hos patienter ej inskrivna i hemsjukvården

Avgiften ska motsvara Region 
Sörmlands patientavgifter inom 
primärvården - Besök på vårdcentral.

Höftskyddsbyxa för patienter inskrivna i hemsjukvården och i 
särskilt boende

Avgiften ska motsvara Region 
Sörmlands Regelverk - Avgifter och 
priser

Upplysning: Uppsökande hembesök till 80-åringar samt hembesök av sjuksköterska, arbetsterapeut 
och sjukgymnast hos patienter som är inskrivna i hemsjukvården, liksom i särskilt boende, är 
avgiftsfria.
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Resor
Till och från daglig verksamhet för personer med 
funktionsnedsättning enligt LSS/SoL samt till äldreomsorgens 
dagverksamhet/dagrehabilitering för personer inom ordinärt 
boende med funktionsnedsättning eller tillfälligt behov av träning.

Avgiften följer KFS 4.14 
Färdtjänsttaxa. Månadskort för 
personer med beslut om daglig 
verksamhet

Avgift vid förskrivning av inkontinenshjälpmedel
Patientavgift inkontinenshjälpmedel 100 kronor/förskrivning

Patientavgiften gäller för brukare i ordinärt boende i hemsjukvården. Patientavgiften gäller inte 
boenden på särskilda boenden och LSS-boende.

_______________________
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Avgifter inom vård och 
omsorgsnämndens 
verksamhet 
Förklaringar 
SoL = Socialtjänstlagen 

LSS = Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

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

Restauranger i vårdboenden och servicehus Avgift 
Frukost  24 kronor/dag 

Lunch  64 kronor/dag 

Kvällsmåltid 32 kronor/dag 

Dessert 6 kronor/dag 

Matdistribution  
Lunch utan tillbehör 59 kronor/dag 

Månadsabonnemang lunch utan tillbehör (avser 
betalning för 30 dagar) 

1 770 kronor/månad 

Kvällsmåltid 32 kronor/dag 

Dessert 6 kronor/dag 

Vårdboende och gruppboende  
Måltidsabonnemang  3 536 kronor/månad 

Övrigt  
Måltider  118 kronor/dygn 

Måltider vid dagverksamhet 77 kronor/dag 
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Måltidsavgifter för personer med funktionsnedsättning (verksamhet 
enligt LSS och SoL) 

 Avgift 
Daglig verksamhet  Resurscentrets självkostnad exkl. 

personalkostnaden vid 
resurscentret 

Korttidsvistelse 

• Mellanmål eller frukost 
• Lunch 

35 kronor per måltid 

22 kronor Självkostnadspris (se 
daglig verksamhet) 

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

 
Hyra 

≥ 32 kvm med trinett och sovalkov (238 stycken) 5 177 kronor/månad 

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

5 177 kronor/månad 

33 kvm utan trinett (27 stycken) Finns på Igelkotten 4 762 kronor/månad 

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

4 214 kronor/månad 

Enkelrum Lövåsens vårdboende  5 177 kronor/månad 

Dubblett på boende  5 919 kronor/månad 

  

Avgifter för barn och ungdomar som behöver bo utanför det egna 
föräldrahemmet (verksamhet enligt LSS) 
Då barn och ungdom upp till 18 år får omvårdnad i annat hem än det egna enligt 20 § LSS, skall 
avgift tas ut enligt reglerna i Socialtjänstlagens 8 kap. 1 §. 

 
Avgift 

Avgift för barn under 18 år  Beräkning av underhållsstöd för 
försörjningsskyldiga vårdnadshavare 

Avgift för ungdom över 18 år utan egen inkomst Beräkning av underhållsstöd för 
försörjningsskyldiga föräldrar, 
faktura ställd till ungdom 

Avgift för ungdom över 18 år med egen inkomst 
(aktivitetsersättning)  

Avgift för hyra 0,5539 gånger 
prisbasbeloppet så kallat 
högkostnadsskydd.  
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Avgift för mat enligt 
konsumentverkets beräkningar. 

Övriga avgifter 
 

Avgift 
Ledsagarservice enligt SoL (sjuk- och behandlingsresor 
undantagna)  

20 kronor/tillfälle 

Trygghetslarm utanför särskilt boende 275 kronor/månad 

Förlust av larmklocka 750 kronor 

Förlust av hela larmenheten  1 500 kronor 

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

Enligt KFS 4.22 

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

 

Avgifter för hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende 

Aktivitet  Avgift 
Hembesök av sjuksköterska hos patienter ej inskrivna i 
hemsjukvården 

Avgiften ska motsvara Region 
Sörmlands patientavgifter inom 
primärvården - Besök på vårdcentral. 

Hembesök av arbetsterapeut och sjukgymnast hos patienter ej 
inskrivna i hemsjukvården 

Avgiften ska motsvara Region 
Sörmlands patientavgifter inom 
primärvården – Besök på 
vårdcentral.  

Höftskyddsbyxa för patienter inskrivna i hemsjukvården och i 
särskilt boende 

Avgiften ska motsvara Region 
Sörmlands Regelverk - Avgifter och 
priser 

 

Upplysning: Uppsökande hembesök till 80-åringar samt hembesök av sjuksköterska, arbetsterapeut 
och sjukgymnast hos patienter som är inskrivna i hemsjukvården, liksom i särskilt boende, är 
avgiftsfria. 

Resor 
Till och från daglig verksamhet för personer med 
funktionsnedsättning enligt LSS/SoL 

Avgiften följer KFS 4.14 
Färdtjänsttaxa. Månadskort för 
personer med beslut om daglig 
verksamhet 
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Avgift vid förskrivning av inkontinenshjälpmedel 
Patientavgift inkontinenshjälpmedel 100 kronor/förskrivning 

Patientavgiften gäller inte boenden på SÄBO (särskilda boenden) och boenden på LSS-boende. 

Region Sörmland ansvarar för brukare som bor i enskilt boende. 

Kommunerna ansvarar för vuxna brukare, vars åldergrupp ska harmonisera med 
hemsjukvården och särskilt boende. 

_______________________ 
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Tjänsteskrivelse Sida 1 (1)

Datum

2020-10-12
Vår beteckning

KS/2020:269 - 043Kommunledningsförvaltningen
Nämndadministration

Mottagare:

Kommunstyrelsen
Vår handläggare

Emma Fälth
Handläggare telefon

0150 - 570 15
Handläggare e-post

emma.falth@katrineholm.se

Revidering av Avgifter för externa måltider

Förvaltningens förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa redovisat förslag 
till Avgifter för externa måltider – KFS nr 4.30.

2. Avgifterna gäller från och med 1 januari 2021.

Sammanfattning av ärendet

Service- och tekniknämnden har inkommit med ett förslag till revideringar av Avgifter för 
externa måltider. 

De föreslagna måltidspriserna för frukost, lunch och matlåda för avhämtning för externa 
gäster och lunch för pensionärer föreslås justeras för år 2021. Detta motiveras utifrån en 
anpassning till kostnadsutvecklingen i kombination med principen om självkostnadspris.

Ärendets handlingar

 Protokollsutdrag service- och tekniknämnden, 2020-08-27 § 45

 Förslag – Avgifter för externa måltider

 Sammanställning - Jämförelse nuvarande pris och föreslagna priser

Emma Fälth
Utredare

Beslutet skickas till:
Service- och tekniknämnden
Akten



PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum Sida

Service- och tekniknämnden 2020-08-27 1 (1)

§ 45 STN/2020:188  043

Avgifter för externa måltider 
Service- och tekniknämndens beslut
1. Service- och tekniknämnden beslutar att fastställa redovisat förslag till Prislista 

externa måltider 2021.

2. Service- och tekniknämnden överlämnar förslaget om Avgifter för externa måltider 
inom service- och teknikförvaltningen till kommunstyrelsen för vidare hantering.

Förslaget om avgifter för externa måltider redovisas som bilaga till protokollet med 
beteckningen service- och tekniknämndens handling nr 9/2020.

Sammanfattning av ärendet
De föreslagna måltidspriserna för frukost, lunch och matlåda avhämtning för externa 
gäster och lunch för pensionärer har justerats för år 2021 och motiveras utifrån en 
anpassning till kostnadsutvecklingen i kombination med principen om självkostnadspris.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen, daterad 2020-08-19
 Avgifter för externa måltider

Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Joha 
Frondelius (KD) samt avdelningschef Camilla Wiström.
_________________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten
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Extern Prislista 2021

Gäst exkl. moms inkl. moms

Frukost 35,20 40:-

Lunch 72,16 82:-

Pensionär exkl. moms inkl. moms

Lunch 58,08 66:-

Matlåda avhämtning gäst exkl. moms inkl. moms

Matlåda 58,08 66:-

Matlåda + tillbehör 62,48 71:-

_______________________ 



 
Mat och Måltid

Extern Prislista 
2021
Gäst

År

exkl. moms

2021  (2020)

inkl. moms

2021  (2020)

Frukost 35,20 (31,25)    40:- (35:-)

Lunch 72,16 (70,53)    82:- (79:-)

Pensionär exkl. moms inkl. moms

Lunch 58,08 (55,53)    66:- (64:-)

Matlåda avhämtning 
gäst

exkl. moms inkl. moms

Matlåda 58,08 (57,14)    66:- (64:-)

Matlåda + tillbehör 62,48 (61,60)    71:- (69:-)



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

Kommunledningsförvaltningen Telefax: 

641 80 KATRINEHOLM  www.katrineholm.se

Tjänsteskrivelse Sida 1 (4)

Datum

2020-10-19
Vår beteckning

KS/2020:327 - 049Kommunledningsförvaltningen
Ekonomi- och personal

Mottagare:

Vår handläggare

Susanne Sandlund
Handläggare telefon Handläggare e-post

Susanne.Sandlund@katrineholm.se

Metod för beräkning av borgensavgifter
Förvaltningens förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen godkänna beräkningsmetod 
inför fastställande av borgensavgifter för kommunens bolag och överlämna ärendet till 
kommunfullmäktige för beslut.

Sammanfattning av ärendet

Internprissättningen av ett lån samt beräkningar av borgensavgift ska ske på 
marknadsmässiga grunder och är reglerat utifrån EU lagstiftningen avseende statsstöd 
samt Skatteverkets regler för internprissättning.  

Katrineholms kommun har borgensåtagande för tre bolag; Katrineholms fastighetsbolag AB 
(KFAB), Katrineholms industrihus AB (KIAB) och Katrineholms vatten och avfall AB (KVAAB). 
Åtagande för 2020 uppgår till totalt 2 900 miljoner kronor. Total låneskuld per den 31 
augusti 2020 uppgår till 2 369,9 miljoner kronor. 

För att få en objektiv bedömning av kommande års borgensavgift har en extern part 
genomfört beräkningarna, utifrån en allmänt accepterad metod. Beräkningarna visar på 
behov av att differentiera och höja borgensavgiften för 2021. Höjningen innebär en ökning 
mellan 0,04 procent till 0,21 procent och utifrån upplåning 2020-08-31 motsvarar det cirka 
2,0 miljoner kronor.

Ärendets handlingar

 Analys Katrineholms kommun Borgensavgifter 2019

 Marginalrapport Katrineholms Fastighetsbolag AB 2020

 Marginalrapport Katrineholms Industrihus AB 2020

 Marginalrapport Katrineholm Vatten och Avfall AB 2020

 
Ärendebeskrivning

Internprissättningen av ett lån samt beräkningar av borgensavgift ska ske på 
marknadsmässiga grunder. När kommunen ställer ut lån till ett koncernbolag krävs ett 
räntepåslag. Om koncernbolaget lånar själv och kommunen tecknar ett borgensåtagande 



Tjänsteskrivelse Sida 2 (4)

Kommunledningsförvaltningen Datum

2020-10-19

Vår beteckning

KS/2020:327 - 049

för lånet krävs att kommunen ska ersättas för detta i form av en borgensavgift. Att det 
utöver den faktiska upplåningskostnaden krävs en avgift eller ett räntepåslag beror på EU 
lagstiftningen avseende statsstöd. 

Det är enligt lagstiftningen inte tillåtet att ge offentligt ägda företag en konkurrensfördel 
genom att subventionera bolagens finansiering. Bolagens villkor för finansieringen ska vara 
marknadsmässiga och motsvara den bolagen skulle erhålla om de hade varit ett fristående 
bolag utan kommunalt ägande. Vid sidan av EU-lagstiftning måste också Skatteverkets 
regler för internprissättning tas i beaktande. Påslaget får varken vara för högt eller för lågt, 
då det skulle kunna ses som skatteplanering och överföring av vinstmedel.  

Katrineholms kommun har borgensåtagande för tre bolag; Katrineholms fastighetsbolag AB 
(KFAB), Katrineholms industrihus AB (KIAB) och Katrineholms vatten och avfall AB (KVAAB). 
Bolagen sköter sin egen upplåning och kommunen tecknar borgen för respektive lån. Det 
innebär att bolagen får attraktivare upplåningsräntor, jämfört om de skulle låna på egna 
meriter.  

Senaste revideringen av de kommunala borgensavgifter genomfördes i samband med 
övergripande plan med budget 2013. Vid det tillfället konstaterades att borgensavgiften var 
i behov av justering utifrån förändrad lagstiftning, lagen om allmännyttiga kommunala 
bostadsaktiebolag (se tidigare marknadsmässiga villkor för finansiering). 

Nu gällande avgift, 0,3 %, beslutas årligen i samband med fastställande av övergripande 
plan med budget. Avgiften är inte differentierad och tar därför inte hänsyn till respektive 
bolags olika förutsättningar. Det innebär samtidigt att nuvarande nivå inte fullt ut tar 
hänsyn till omvärlden, det vill säga marknaden 

För att borgensavgiften ska uppfylla lagstiftningen ska en bedömning av avgiftens storlek 
genomföras årligen för de kommunala bolag som kommunen har ett borgensåtagande. För 
att få en objektiv bedömning av kommande års borgensavgift har en extern part genomfört 
beräkningarna för 2021 års borgensavgift. Metoden som använts är en så kallad 
marginalberäkning. Beräkning av borgensavgifter utgår från tillgänglig marknadsdata som 
därefter justeras individuellt per bolag, baserat på dess finansiella status.  

Modellen baseras på följande parametrar: 

 Genomsnittlig ränta på koncernens (kommunens) externa lån, inklusive 
eventuella derivat. 

 Ett bolagsspecifikt påslag, där påslaget ska motsvara en marknadsmässig 
ränteskillnad gentemot kommunens upplåning och vad det enskilda 
bolaget skulle kunna låna till på egna meriter. 

 Fastigheternas marknadsvärde. 

 Se vidare bilaga Analys. 
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Kommunledningsförvaltningen Datum

2020-10-19

Vår beteckning

KS/2020:327 - 049

För bostadsbolagen finns det ett val om beräkningsgrunderna ska omfatta det bokförda- 
eller det marknadsmässiga värdet på fastigheterna. Väsentligt är att kommande års 
beräkningar baseras på samma grunder. Efter modellberäkningar utifrån båda grunderna 
föll valet på fastigheternas marknadsmässiga värde.  

Förslag till förändringar 

Utifrån beräkningar föreslås borgensavgiften för respektive bolag i ärendet för 
övergripande plan med budget fastställas till:

Bolag Ny avgift Ökning Bilaga

KFAB 0,34%  0,04% Marginalrapport Katrineholms fastighets AB

KIAB 0,35% 0,05 % Marginalrapport Katrineholms industrihus AB

KVAAB 0,51% 0,21 % Marginalrapport Katrineholms vatten och avfall AB

Den föreslagna avgiften innebär en förändring av avgiften. Utifrån upplåning 2020-08-31, 
skulle det för år 2021 och respektive bolag innebära en ökning av kostnaden med totalt       
2 044 t kr.

Bolag t kr

KFAB 654

KIAB 48

KVAAB 1 342

Totalt: 2 044

 
Låneskuld 31/8 2020 

(t kr) % Avgift 
Nu (t kr) % Avgift 

Ny (t kr) Differens

KFAB 1 635 100 0,3 4 905 0,34 5 559 654

KIAB 95 821 0,3 287 0,35 335 48

KVAAB 639 000 0,3 1 917 0,51 3 259 1 342

Totalt 2 369 921 7 110 9 154 2 044

Borgensavgiften avser ett år i taget och ska årligen, utifrån motsvarande metod, beräknas 
och revideras i samband med antagande av kommunens övergripande plan med budget.

För att få en rättvisande redovisning per månad kommer den fastställda borgensavgiften 
från och med år 2021 att periodiseras och debiteras bolagen månadsvis utifrån 
beräkningsgrund: 



Tjänsteskrivelse Sida 4 (4)

Kommunledningsförvaltningen Datum

2020-10-19

Vår beteckning

KS/2020:327 - 049

Total låneskuld per den sista dagen i aktuell månad  x  borgensavgift %  /  12 (månader)  = Avgift 
aktuell månad.

Susanne Sandlund
Ekonomi- och personalchef

Beslutet skickas till: Akten
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1. Inledning och bakgrund 
När en kommun ställer ut lån till ett koncernbolag krävs ett räntepåslag. Om koncernbolaget lånar 

själva och kommunen tecknar ett borgensåtagande för lånet krävs också att kommunen skall ersättas 

för detta i form av en borgensavgift. Att det behövs en borgensavgift eller ett räntepåslag utöver den 

faktiska upplåningskostnaden beror på EU-lagstiftning avseende statsstöd. Det är inte tillåtet att ge 

offentligt ägda företag en konkurrensfördel genom att subventionera deras finansiering. Bolagens 

villkor för finansieringen ska vara marknadsmässig och motsvara den bolagen skulle erhålla om de hade 

varit ett fristående bolag. Vid sidan av EU-lagstiftning måste också Skatteverkets regler för 

internprissättning tas i beaktande.  Räntepåslaget eller borgensavgiften får varken vara för hög eller 

för låg då det skulle kunna ses som skatteplanering och överföring av vinstmedel. Internprissättningen 

av lån samt beräkning av borgensavgift måste alltså ske på marknadsmässiga grunder.  

Söderberg & Partners har fått i uppdrag att analysera kommunkoncernens nivåer avseende 

borgensavgifter samt ta fram marknadsmässiga nivåer.  

2. Förutsättningar Katrineholms kommunkoncern 
I dagsläget sköter de kommunala bolagen sin egen upplåning och kommunen tecknar borgen för 

respektive lån. Genom detta åtnjuter bolagen attraktivare upplåningsräntor jämfört med om de skulle 

låna helt på egna meriter. Kommunen har ingen differentiering av borgensavgifterna mellan bolagen. 

Avgiften är för närvarande 0,3% och ingen förändring av borgensavgifterna har skett på åtminstone 

fem år. 

3. Metod marginalberäkning 
Söderberg & Partners modell för beräkning av borgensavgift tar sin utgångspunkt från publikt 

tillgängliga marknadsdata vilket sedan justeras individuellt per bolag baserat på dess finansiella status. 

Modellen baseras på följande parametrar: 

• Genomsnittlig ränta på kommunens externa lån, inklusive eventuella derivat 

• Ett bolagsspecifikt påslag, där påslaget ska motsvara en marknadsmässig ränteskillnad 

gentemot kommunens upplåning och vad det enskilda bolaget skulle kunna låna till på 

egna meriter 

 

För att identifiera rätt nivå på det bolagsspecifika påslaget görs detta i fler steg. Till att börja med tas 

utgångspunkten i olika räntekurvor vilka motsvarar upplåningskostnaden för bolag med en liknande 

kreditvärdighet. Genom detta erhålles marknadsmässiga nivåer, samt adekvata relationer mellan 

upplåningskostnaden för låntagare med olika kreditvärdighet. Följande fyra räntekurvor används: 

 

Räntekurva stat:  Svenska statsobligationer 

Räntekurva AA:  Kommuner och landsting 

Räntekurva A:  Kommunala och landstingsägda bolag med hög kreditvärdighet 

Räntekurva BBB:  Kommunala och landstingsägda bolag med låg kreditvärdighet 

Vi utgår från att ett bolag inte kan ha lika hög eller högre kreditvärdighet än moderbolaget, det vill 

säga kommunen, och ligger därför alltid i spannet mellan A-kurvan och BBB-kurvan. För att erhålla rätt 

nivå inom spannet görs en analys av det individuella bolagets finansiella status som jämförs med 
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finansiell status mot ett stort urval av kommunal- och landstingsägda bolag i Sverige. När räntenivån 

för det enskilda bolaget räknats fram jämförs det med AA-kurvan och skillnaden ger påslaget. Detta 

utgör borgensavgiften. 

3.1. Marknadsräntor 

För att beräkna marknadsräntan utgår vi från ett antal räntekurvor med utgångspunkt från utgivna 

obligationer av emittenter med olika nivåer av kreditvärdighet (rating). 

Det finns tillräckligt mycket data på den svenska marknaden för att identifiera nivåerna på kurvorna 

avseende kategorierna svenska staten respektive kommuner. Däremot finns det inte tillräckligt många 

jämförbara emittenter i Sverige med kreditbetyget A respektive BBB och därmed för få utgivna 

obligationer för att kunna skatta en relevant kurva vid varje mättillfälle. Vi har därför valt att inhämta 

data från den mycket mer likvida och effektiva marknaden i USA. Genom att inhämta data för bolag i 

USA som motsvarar kreditvärdigheten inom samtliga kurvor erhålles relationer mellan kurvorna. Dessa 

relationer används sedan med utgångspunkt från den svenska stats- respektive kommunkurvan.  Detta 

innebär sammanfattningsvis att vi erhåller relevanta nivåer för samtliga räntenivåer för olika 

kreditkategorier anpassade efter svenska förhållanden och med den svenska statskurvan som bas. I 

följande exempel illustreras samtliga kurvor. Statskurvan och AA-kurvan (kommun) bygger alltså på 

svenska noteringar medan övriga kurvor sätts med hjälp av relationer mellan de olika räntekurvorna 

på den amerikanska marknaden. 

Exemplet nedan illustrerar räntespannet en given mätpunkt och en given löptid. Vidare använder vi 

ett rullande snitt över tre år för att få en medveten tröghet i modellen och undvika alltför stora slag 

från ett år till ett annat. 

Exempel löptid 5 år 

 

   

Som nämnts antas att ett bolag inte ha lika bra eller bättre kreditbetyg än moderbolaget varför 

bolagets estimerade ränta skall ligga i spannet mellan A- och BBB-kurvan. I exemplet ovan är det för 

ett lån med en löptid om 5 år mellan 1,65 % och 1,06%, dvs spannet är 0,59%. Nästa steg är att beräkna 

hur stor del av räntespannet som skall belasta respektive bolag. Det görs genom en individuell 

justering. 
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3.2. Individuell justering ränte- och kapitalbindning 

Genom framtagande av räntekurvorna för marknadsräntorna inom olika kreditkategorier erhålls en 

bas för inom vilket spann påslaget skall ligga på för olika löptider. Modellen tar även hänsyn till 

bolagens aktuella ränte-och kapitalbindning för att få en relevant koppling till hur skuldportföljen är 

strukturerad samt för att spegla kommunens åtagande. Ju längre ränte- och kapitalbindning desto 

större blir helt logiskt borgensavgiften.   

3.3.  Individuell justering kreditvärdighet 

Genom framtagande av räntekurvorna för marknadsräntorna inom olika kreditkategorier erhålls en 

bas för inom vilket spann påslaget skall ligga för på olika löptider. För att identifiera hur stort påslaget 

skall vara för det enskilda bolaget används finansiella nyckeltal baserat på etablerade modeller för 

utvärdering av kreditvärdigheten. Vi måste dock ha relevant jämförelsematerial för bolagen. Vi har valt 

att använda data från Statistiska Centralbyrån (SCB) avseende finansiella nyckeltal för ca 2 000 bolag 

inom den offentliga sektorn. Följande tre nyckeltal används: 

• Soliditet = eget kapital samt 78% av obeskattade reserver i förhållande till balansomslutning 

vilket speglar bolagets betalningsförmåga på lång sikt 

• Räntetäckningsgrad = resultat före finansnetto + ränteintäkter i förhållande till 

räntekostnader vilket speglar bolagets förmåga att täcka räntekostnader samt ger en bild av 

skuldsättningen 

• EBIT/Tillgångar = resultat före finansnetto i förhållande till balansomslutning vilket ger ett 

mått på bolagets lönsamhet 

Dessa tre nyckeltal är etablerade samt ger en god och översiktlig bild av bolagets finansiella status och 

kreditvärdighet ur olika perspektiv.   

Respektive nyckeltal ger var för sig en poäng mellan 0 och 10. Medelvärdet ger 5 poäng och den 80:e 

percentilen ger högsta poäng (10) och den 20:e percentilen ger lägst poäng (0 poäng). Sammanräknat 

för samtliga tre nyckeltal kan således maximalt 30 poäng uppnås. Om 30 poäng uppnås hamnar bolaget 

på A-kurvan och uppnås 0 poäng hamnar bolaget på BBB-kurvan. Det är en linjär skala mellan A- och 

BBB- kurvorna. 

Genom att jämföra bolagsspecifika nyckeltal mot nyckeltalen aggregerat för jämförbara bolag fås en 

adekvat individuell justering inom spannet för marknadsräntan. 

Exempel poängberäkning: 

 

I ovanstående exempel erhåller bolaget 17,40 poäng. Därefter beräknas hur stor andel av räntespannet 

som bolaget skall belastas med. Om ett bolag får maxpoäng skall 100% av spannet räknas bort och får 

man 0 poäng skall således 0% av påslaget räknas bort. För att erhålla faktorn tas bolagets poäng i 

förhållande till maxpoäng, dvs 17,40 dividerat med 30 vilket ger en faktor på 58,0% (dvs 58% av 

spannet skall räknas bort).  

 

3.4.  Påslag 

För att få det slutliga påslaget tar vi bolagets andel av räntepåslaget av det identifierade räntespannet. 

I exemplet vi använder får vi således följande resultat: 

Nyckeltal Bolaget SCB snitt 80 percentil 20 percentil Max poäng Bolagets poäng

EBIT/Balansomslutning 2% 1% 9% 0% 10,00               5,27                 

Soliditet 30% 23% 60% 8% 10,00               5,96                 

Räntetäckningsgrad 1,2 ggr 0,7 ggr 2,9 ggr 0,6 ggr 10,00               6,17                 

Totalt 30,00               17,40               
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• Räntespann 0,59% med avdrag om 58% vilket ger ett påslag om 0,25%  

• Detta läggs sedan på den lägsta räntan som motsvarar A-kurvan (1,06%) vilket ger resultatet 

1,06% + 0,25% = 1,31% 

• För att få påslaget måste vi sedan jämföra denna ränta med kommunkurvan vilken är 0,84% 

• Slutliga borgensavgiften blir alltså skillnaden mellan AA-kurvan och bolagets individuellt 

anpassade ränta: 1,31% – 0,84% = 0,47% 

 

Följande exempel visar uppbyggnaden av påslaget i detalj: 
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4. Borgensavgift per bolag  
När vi beräknat borgensavgifterna har vi utgått från respektive bolags nyckeltal baserat på 2018 års 

årsredovisningar. För Katrineholms Fastighets AB och Katrineholms Industrihus AB har beräkningar 

gjorts på fastigheternas marknadsvärden. Till grund för marknadsvärden har Söderberg & Partners 

tagit del av genomförda marknadsvärdering som genomförts under 2018. Aktuell ränte- och 

kapitalbindning är baserad per 2019-02-28. Utifrån dessa förutsättningar har följande borgensavgifter 

beräknats:  

 

Det kan konstateras att avgiften för samtliga bolag ökar förhållandevis mycket jämfört med befintliga 

nivåer om 0,3%. Detta är drivet av relativt svaga nyckeltal i kombination med den mycket långa 

räntebindningen på över 4 år som alla tre bolag har. Vidare är det också tydligt att avgiften delvis skiljer 

sig mycket mellan bolagen vilket speglar behovet att differentiera avgiften. 

5. Historisk jämförelse 
För att få en bild av vilka nivåer modellen hade givit bakåt i tiden har vi analyserat historiska noteringar 

och hur de olika räntekurvorna förhållit sig till varandra. Grafen nedan visar de olika räntekurvorna per 

2014-10-31. Det kan konstateras att en notering på ett 5-årigt lån ligger väsentligt högre än exempelvis 

motsvarande notering per 2018-10-31. Jämförs kommunkurvan (AA-kurvan) ligger den exempelvis 

1,03% högre. Om vi vidare analyserar hur stort påslaget skulle vara vid denna tidpunkt så tar vi spannet 

mellan A-kurvan och BBB-kurvan. Spannet är differensen mellan 4,26% och 2,63% vilket ger ett spann 

på 1,63% att jämföra med noteringen per 2018-10-31 som ger ett spann om 0,59%. Det innebär att 

påslagen bakåt i tiden skulle varit större jämfört med dagens räntekurva. 

Om vi endast tittar på nivåerna kopplat till räntekurvorna – utan hänsyn tagen till bolagens 

årsredovisningar respektive år – så kan vi konstatera att historiska nivåer på borgensavgifterna varit i 

underkant då räntekurvan visar på att marginalerna mellan de olika kurvorna var väsentligt högre 

jämfört med aktuella nivåer.  

Räntekurvor 2014-10-31: 

 

Bolag Soliditet Räntetäckningsgrad EBIT/Tillgång Räntebindning Kapitalbindning Poäng Borgensavgift

Katrineholms Fastighets  AB 46,6% 1,4 gånger 1,5% 4,3 år 1,5 år 14,4 0,59%

Katrineholms Industrihus  AB 64,5% 1,7 gånger 1,3% 4,2 år 2,1 år 15,1 0,57%

Katrineholms Vatten och Avfal l  AB 0,9% 1,1 gånger 2,1% 4,0 år 1,5 år 4,3 0,77%
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6. Sammanfattning och slutsatser 
Genom att basera borgensavgifter på marknadsdata vinns ett antal fördelar. Tillgången till aktuella 

data där nivåerna uppdateras är i princip konstant, samtidigt som data från marknaden är objektiva 

och neutrala. Modellen ger också en automatisk följsamhet mot förändrade förutsättningar på kapital- 

och kreditmarknaden. Det i kombination med en individuell justering av nivåerna baserat på respektive 

bolags aktuella finansiella status samt aktuell ränte- och kapitalbindning, ger en mycket vederhäftig 

modell för att fastställa borgensavgifterna.  

Vidare visar resultatet av analysen att borgensavgiften skiljer sig mellan bolagen vilket visar på 

nödvändigheten av individuellt satta nivåer. 

Mot bakgrund av hur räntenoteringarna sett ut över tid, och hur de har förändrats, visar det tydligt 

hur viktigt det är att använda en modell som kontinuerlig speglar aktuella marknadsförutsättningar.  

Söderberg & Partners kommer att utföra beräkningar årsvis för samtliga bolag och rekommenderar att 

detta sker i samband med budgetprocessen efter sommaren varje år. 

7. Disclaimer 
Som grund för denna rapport har källor använts som i god tro har bedömts vara tillförlitliga. Samtliga 

underlag och beräkningar bygger på uppgifter från källor som vid tidpunkten för denna analys har 

betraktats som tillförlitliga. All marknadsdata är hämtad från officiella källor som vi anser tillförlitliga. 

Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar 

för fullständighet. Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, 

inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av 

användandet av denna rapport eller dess innehåll. Mottagaren ansvarar helt för eventuellt vidare 

användande av innehållet i denna rapport såsom underlag till bokföring, publicering av finansiell 

information, beräkning av nyckeltal och riskmått mm. Resultatet av analysen skall ses som ett underlag 

för fastställande av borgensavgift och det är Katrineholms kommun som i slutändan fattar beslut om 

exakta nivåer. 
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Räntekurvor 2020-04-30

Nedan är uppskattad upplåningskostnad för:

1. Kommunen

2. Kommunala bolag med hög kreditvärdighet

3. Kommunala bolag med låg kreditvärdighet

Denna rapport är framtagen för att bistå med ett beslutsunderlag avseende fastställande av marginal för interna lån alternativt

borgensavgift. Beräkningsmodellen utgår från vad respektive bolag skulle kunna låna till på egna meriter och utgår från aktuella och

relevanta marknadsnoteringar samt det enskilda bolagets individuella kreditvärdighet.

Katrineholms Fastighets AB (just.sol.) erhåller en räntekurva som ligger i spannet mellan räntekurva hög kreditvärdighet och 

räntekurva låg kreditvärdighet.
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Individuell justering

Finansiell status erhålls genom att jämföra följande tre nyckeltal:

• EBIT/Tillgångar - Resultat före räntenetto och skatt i förhållande till totala tillgångar vilket ger ett mått på lönsamheten

• Räntetäckningsgrad - Resultat före finansnetto i förhållande till räntekostnader vilket speglar bolagets förmåga att täcka räntekostnader

• Soliditet - Eget kapital i förhållande till totalt kapital vilket speglar bolagets betalningsförmåga på lång sikt

Utfall

För att erhålla rätt nivå inom räntespannet görs en analys av Katrineholms Fastighets AB (just.sol.):s finansiella status. Det jämförs

med finansiell status på övriga kommunal- och landstingsägda bolag i Sverige som har ett tillgångsvärde över 100 miljon SEK.

Katrineholms Fastighets AB (just.sol.) har erhållit 17,4 poäng av 30 möjliga. 42,0% av räntespannet adderas på 

upplåningsräntekurvan med hög kreditvärdighet.

Marginalen grundar sig på aktuell kapitalbindning och marginalen ökar med längre bindningstid. Aktuell kapitalbindning uppgår till 

1,6 år per 2020-05-25
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Resultat

Rullande 3 års medelvärde för marginalen är beräknad till 34 punkter.

Marginalen förändras över tid beroende på att förutsättningarna på marknaden samt i bolaget förändras. Nedan illustreras 

utvecklingen av marginalen de senaste tre åren. 
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Appendix

1. Regelverk

2. Metod marginalberäkning

• Genomsnittlig ränta på kommunens externa lån, inklusive eventuella derivat

• 

Räntekurva stat: Svenska statsobligationer

Räntekurva AA: Kommuner och landsting

Räntekurva A: Kommunala och landstingsägda bolag med hög kreditvärdighet

Räntekurva BBB: Kommunala och landstingsägda bolag med låg kreditvärdighet

2.1 Marknadsräntor

Vi utgår från att ett kommunalt bolag inte kan ha lika hög eller högre kreditvärdighet än moderbolaget, det vill säga kommunen,

och ligger därför alltid i spannet mellan A-kurvan och BBB-kurvan. För att erhålla rätt nivå inom spannet görs en analys av det

individuella bolagets finansiella status som jämförs med finansiell status på övriga kommunal- och landstingsägda bolag i Sverige.

När räntenivån för det enskilda bolaget räknats fram jämförs det med AA-kurvan och skillnaden ger påslaget. Detta påslag läggs

sedan på den faktiska genomsnittliga upplåningskostnaden för kommunen.

För att beräkna marknadsräntan utgår vi från ett antal räntekurvor med utgångspunkt från utgivna obligationer av emittenter med

olika nivåer av kreditvärdighet (rating). Det finns tillräckligt mycket data på den svenska marknaden för att identifiera nivåerna på

kurvorna avseende kategorierna svenska staten respektive kommuner och landsting. Däremot finns det inte tillräckligt många

jämförbara emittenter i Sverige med kreditbetyget A respektive BBB och därmed för få utgivna obligationer för att kunna skatta en

relevant kurva vid varje mät-tillfälle. Vi har därför valt att inhämta data från den mycket mer likvida och effektiva marknaden i USA.

Genom att inhämta data för bolag i USA som motsvarar kreditvärdigheten inom samtliga kurvor erhålles relationer mellan

kurvorna. Dessa relationer används sedan med utgångspunkt från den svenska stats- respektive kommunkurvan. Detta innebär

sammanfattningsvis att vi erhåller relevanta nivåer för samtliga räntenivåer för olika kreditkategorier anpassade efter svenska

förhållanden och med den svenska statskurvan som bas. Statskurvan och AA-kurvan (kommun) bygger alltså på svenska noteringar

medan övriga kurvor sätts med hjälp av relationer mellan de olika räntekurvorna på den amerikanska marknaden.

När en kommun ställer ut lån till ett koncernbolag krävs ett räntepåslag. Om koncernbolaget lånar själv och kommunen tecknar ett

borgensåtagande för lånet krävs också att kommunen skall ersättas för detta i form av en borgensavgift. Att det behövs en avgift

eller ett räntepåslag utöver den faktiska upplåningskostnaden beror på EU-lagstiftning avseende statsstöd. Det är enligt lag inte

tillåtet att ge offentligt ägda företag en konkurrensfördel genom att subventionera deras finansiering. Bolagens villkor för

finansieringen ska vara marknadsmässig och motsvara den bolagen skulle erhålla om de hade varit ett fristående bolag utan

kommunalt ägande. Vid sidan av EU-lagstiftning måste också Skatteverkets regler för internprissättning tas i beaktande. Påslaget

får varken vara för högt eller för lågt då det skulle kunna ses som skatteplanering och överföring av vinstmedel.

Internprissättningen av lån samt beräkning av borgensavgift måste alltså ske på marknadsmässiga grunder. 

Beräkning av borgensavgift respektive räntepåslag som tar sin utgångspunkt från publikt tillgänglig marknadsdata vilket sedan

justeras individuellt per bolag baserat på dess finansiella status. Modellen baseras på följande parametrar:

Ett bolagsspecifikt påslag, där påslaget ska motsvara en marknadsmässig ränteskillnad gentemot kommunens upplåning och 

vad det enskilda bolaget skulle kunna låna till på egna meriter

För att identifiera rätt nivå på det bolagsspecifika påslaget görs detta i fler steg. Till att börja med tas utgångspunkten i olika

räntekurvor vilka motsvarar upplåningskostnaden för bolag med en liknande kreditvärdighet. Genom detta erhålles

marknadsmässiga nivåer, samt adekvata relationer mellan upplåningskostnaden för låntagare med olika kreditvärdighet. Följande

fyra räntekurvor används:
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Disclaimer

Som grund för denna rapport har källor använts som i god tro har bedömts vara tillförlitliga. Söderberg & Partners kan inte

garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Söderberg & Partners ansvarar inte för

direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till

följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Mottagaren ansvarar helt för eventuellt vidare användande av innehållet

i denna rapport såsom underlag till bokföring, publicering av finansiell information, beräkning av nyckeltal och riskmått mm. 

Söderberg & Partners Securities AB:s behandling av personuppgifter sker i enlighet med Bolagets dataskyddspolicy, se ”Så

behandlar Söderberg & Partners

dina personuppgifter” på www.soderbergpartners.se.
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MARGINALRAPPORT
Katrineholms Industrihus AB (just.sol.)

2020-05-25



Räntekurvor 2020-04-30

Nedan är uppskattad upplåningskostnad för:

1. Kommunen

2. Kommunala bolag med hög kreditvärdighet

3. Kommunala bolag med låg kreditvärdighet

Denna rapport är framtagen för att bistå med ett beslutsunderlag avseende fastställande av marginal för interna lån alternativt

borgensavgift. Beräkningsmodellen utgår från vad respektive bolag skulle kunna låna till på egna meriter och utgår från aktuella och

relevanta marknadsnoteringar samt det enskilda bolagets individuella kreditvärdighet.

Katrineholms Industrihus AB (just.sol.) erhåller en räntekurva som ligger i spannet mellan räntekurva hög kreditvärdighet och 

räntekurva låg kreditvärdighet.
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Individuell justering

Finansiell status erhålls genom att jämföra följande tre nyckeltal:

• EBIT/Tillgångar - Resultat före räntenetto och skatt i förhållande till totala tillgångar vilket ger ett mått på lönsamheten

• Räntetäckningsgrad - Resultat före finansnetto i förhållande till räntekostnader vilket speglar bolagets förmåga att täcka räntekostnader

• Soliditet - Eget kapital i förhållande till totalt kapital vilket speglar bolagets betalningsförmåga på lång sikt

Utfall

För att erhålla rätt nivå inom räntespannet görs en analys av Katrineholms Industrihus AB (just.sol.):s finansiella status. Det jämförs

med finansiell status på övriga kommunal- och landstingsägda bolag i Sverige som har ett tillgångsvärde över 100 miljon SEK.

Katrineholms Industrihus AB (just.sol.) har erhållit 20,5 poäng av 30 möjliga. 31,8% av räntespannet adderas på 

upplåningsräntekurvan med hög kreditvärdighet.

Marginalen grundar sig på aktuell kapitalbindning och marginalen ökar med längre bindningstid. Aktuell kapitalbindning uppgår till 

2,6 år per 2020-05-25
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Resultat

Rullande 3 års medelvärde för marginalen är beräknad till 35 punkter.

Marginalen förändras över tid beroende på att förutsättningarna på marknaden samt i bolaget förändras. Nedan illustreras 

utvecklingen av marginalen de senaste tre åren. 
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Appendix

1. Regelverk

2. Metod marginalberäkning

• Genomsnittlig ränta på kommunens externa lån, inklusive eventuella derivat

• 

Räntekurva stat: Svenska statsobligationer

Räntekurva AA: Kommuner och landsting

Räntekurva A: Kommunala och landstingsägda bolag med hög kreditvärdighet

Räntekurva BBB: Kommunala och landstingsägda bolag med låg kreditvärdighet

2.1 Marknadsräntor

Vi utgår från att ett kommunalt bolag inte kan ha lika hög eller högre kreditvärdighet än moderbolaget, det vill säga kommunen,

och ligger därför alltid i spannet mellan A-kurvan och BBB-kurvan. För att erhålla rätt nivå inom spannet görs en analys av det

individuella bolagets finansiella status som jämförs med finansiell status på övriga kommunal- och landstingsägda bolag i Sverige.

När räntenivån för det enskilda bolaget räknats fram jämförs det med AA-kurvan och skillnaden ger påslaget. Detta påslag läggs

sedan på den faktiska genomsnittliga upplåningskostnaden för kommunen.

För att beräkna marknadsräntan utgår vi från ett antal räntekurvor med utgångspunkt från utgivna obligationer av emittenter med

olika nivåer av kreditvärdighet (rating). Det finns tillräckligt mycket data på den svenska marknaden för att identifiera nivåerna på

kurvorna avseende kategorierna svenska staten respektive kommuner och landsting. Däremot finns det inte tillräckligt många

jämförbara emittenter i Sverige med kreditbetyget A respektive BBB och därmed för få utgivna obligationer för att kunna skatta en

relevant kurva vid varje mät-tillfälle. Vi har därför valt att inhämta data från den mycket mer likvida och effektiva marknaden i USA.

Genom att inhämta data för bolag i USA som motsvarar kreditvärdigheten inom samtliga kurvor erhålles relationer mellan

kurvorna. Dessa relationer används sedan med utgångspunkt från den svenska stats- respektive kommunkurvan. Detta innebär

sammanfattningsvis att vi erhåller relevanta nivåer för samtliga räntenivåer för olika kreditkategorier anpassade efter svenska

förhållanden och med den svenska statskurvan som bas. Statskurvan och AA-kurvan (kommun) bygger alltså på svenska noteringar

medan övriga kurvor sätts med hjälp av relationer mellan de olika räntekurvorna på den amerikanska marknaden.

När en kommun ställer ut lån till ett koncernbolag krävs ett räntepåslag. Om koncernbolaget lånar själv och kommunen tecknar ett

borgensåtagande för lånet krävs också att kommunen skall ersättas för detta i form av en borgensavgift. Att det behövs en avgift

eller ett räntepåslag utöver den faktiska upplåningskostnaden beror på EU-lagstiftning avseende statsstöd. Det är enligt lag inte

tillåtet att ge offentligt ägda företag en konkurrensfördel genom att subventionera deras finansiering. Bolagens villkor för

finansieringen ska vara marknadsmässig och motsvara den bolagen skulle erhålla om de hade varit ett fristående bolag utan

kommunalt ägande. Vid sidan av EU-lagstiftning måste också Skatteverkets regler för internprissättning tas i beaktande. Påslaget

får varken vara för högt eller för lågt då det skulle kunna ses som skatteplanering och överföring av vinstmedel.

Internprissättningen av lån samt beräkning av borgensavgift måste alltså ske på marknadsmässiga grunder. 

Beräkning av borgensavgift respektive räntepåslag som tar sin utgångspunkt från publikt tillgänglig marknadsdata vilket sedan

justeras individuellt per bolag baserat på dess finansiella status. Modellen baseras på följande parametrar:

Ett bolagsspecifikt påslag, där påslaget ska motsvara en marknadsmässig ränteskillnad gentemot kommunens upplåning och 

vad det enskilda bolaget skulle kunna låna till på egna meriter

För att identifiera rätt nivå på det bolagsspecifika påslaget görs detta i fler steg. Till att börja med tas utgångspunkten i olika

räntekurvor vilka motsvarar upplåningskostnaden för bolag med en liknande kreditvärdighet. Genom detta erhålles

marknadsmässiga nivåer, samt adekvata relationer mellan upplåningskostnaden för låntagare med olika kreditvärdighet. Följande

fyra räntekurvor används:
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Disclaimer

Som grund för denna rapport har källor använts som i god tro har bedömts vara tillförlitliga. Söderberg & Partners kan inte

garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Söderberg & Partners ansvarar inte för

direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till

följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Mottagaren ansvarar helt för eventuellt vidare användande av innehållet

i denna rapport såsom underlag till bokföring, publicering av finansiell information, beräkning av nyckeltal och riskmått mm. 

Söderberg & Partners Securities AB:s behandling av personuppgifter sker i enlighet med Bolagets dataskyddspolicy, se ”Så

behandlar Söderberg & Partners

dina personuppgifter” på www.soderbergpartners.se.
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MARGINALRAPPORT
Katrineholms Vatten och Avfall AB

2020-05-25



Räntekurvor 2020-04-30

Nedan är uppskattad upplåningskostnad för:

1. Kommunen

2. Kommunala bolag med hög kreditvärdighet

3. Kommunala bolag med låg kreditvärdighet

Denna rapport är framtagen för att bistå med ett beslutsunderlag avseende fastställande av marginal för interna lån alternativt

borgensavgift. Beräkningsmodellen utgår från vad respektive bolag skulle kunna låna till på egna meriter och utgår från aktuella och

relevanta marknadsnoteringar samt det enskilda bolagets individuella kreditvärdighet.

Katrineholms Vatten och Avfall AB erhåller en räntekurva som ligger i spannet mellan räntekurva hög kreditvärdighet och 

räntekurva låg kreditvärdighet.
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Individuell justering

Finansiell status erhålls genom att jämföra följande tre nyckeltal:

• EBIT/Tillgångar - Resultat före räntenetto och skatt i förhållande till totala tillgångar vilket ger ett mått på lönsamheten

• Räntetäckningsgrad - Resultat före finansnetto i förhållande till räntekostnader vilket speglar bolagets förmåga att täcka räntekostnader

• Soliditet - Eget kapital i förhållande till totalt kapital vilket speglar bolagets betalningsförmåga på lång sikt

Utfall

För att erhålla rätt nivå inom räntespannet görs en analys av Katrineholms Vatten och Avfall AB:s finansiella status. Det jämförs

med finansiell status på övriga kommunal- och landstingsägda bolag i Sverige som har ett tillgångsvärde över 100 miljon SEK.

Katrineholms Vatten och Avfall AB har erhållit 3,0 poäng av 30 möjliga. 89,9% av räntespannet adderas på upplåningsräntekurvan 

med hög kreditvärdighet.

Marginalen grundar sig på aktuell kapitalbindning och marginalen ökar med längre bindningstid. Aktuell kapitalbindning uppgår till 

1,5 år per 2020-05-25
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Resultat

Rullande 3 års medelvärde för marginalen är beräknad till 51 punkter.

Marginalen förändras över tid beroende på att förutsättningarna på marknaden samt i bolaget förändras. Nedan illustreras 

utvecklingen av marginalen de senaste tre åren. 
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Appendix

1. Regelverk

2. Metod marginalberäkning

• Genomsnittlig ränta på kommunens externa lån, inklusive eventuella derivat

• 

Räntekurva stat: Svenska statsobligationer

Räntekurva AA: Kommuner och landsting

Räntekurva A: Kommunala och landstingsägda bolag med hög kreditvärdighet

Räntekurva BBB: Kommunala och landstingsägda bolag med låg kreditvärdighet

2.1 Marknadsräntor

Vi utgår från att ett kommunalt bolag inte kan ha lika hög eller högre kreditvärdighet än moderbolaget, det vill säga kommunen,

och ligger därför alltid i spannet mellan A-kurvan och BBB-kurvan. För att erhålla rätt nivå inom spannet görs en analys av det

individuella bolagets finansiella status som jämförs med finansiell status på övriga kommunal- och landstingsägda bolag i Sverige.

När räntenivån för det enskilda bolaget räknats fram jämförs det med AA-kurvan och skillnaden ger påslaget. Detta påslag läggs

sedan på den faktiska genomsnittliga upplåningskostnaden för kommunen.

För att beräkna marknadsräntan utgår vi från ett antal räntekurvor med utgångspunkt från utgivna obligationer av emittenter med

olika nivåer av kreditvärdighet (rating). Det finns tillräckligt mycket data på den svenska marknaden för att identifiera nivåerna på

kurvorna avseende kategorierna svenska staten respektive kommuner och landsting. Däremot finns det inte tillräckligt många

jämförbara emittenter i Sverige med kreditbetyget A respektive BBB och därmed för få utgivna obligationer för att kunna skatta en

relevant kurva vid varje mät-tillfälle. Vi har därför valt att inhämta data från den mycket mer likvida och effektiva marknaden i USA.

Genom att inhämta data för bolag i USA som motsvarar kreditvärdigheten inom samtliga kurvor erhålles relationer mellan

kurvorna. Dessa relationer används sedan med utgångspunkt från den svenska stats- respektive kommunkurvan. Detta innebär

sammanfattningsvis att vi erhåller relevanta nivåer för samtliga räntenivåer för olika kreditkategorier anpassade efter svenska

förhållanden och med den svenska statskurvan som bas. Statskurvan och AA-kurvan (kommun) bygger alltså på svenska noteringar

medan övriga kurvor sätts med hjälp av relationer mellan de olika räntekurvorna på den amerikanska marknaden.

När en kommun ställer ut lån till ett koncernbolag krävs ett räntepåslag. Om koncernbolaget lånar själv och kommunen tecknar ett

borgensåtagande för lånet krävs också att kommunen skall ersättas för detta i form av en borgensavgift. Att det behövs en avgift

eller ett räntepåslag utöver den faktiska upplåningskostnaden beror på EU-lagstiftning avseende statsstöd. Det är enligt lag inte

tillåtet att ge offentligt ägda företag en konkurrensfördel genom att subventionera deras finansiering. Bolagens villkor för

finansieringen ska vara marknadsmässig och motsvara den bolagen skulle erhålla om de hade varit ett fristående bolag utan

kommunalt ägande. Vid sidan av EU-lagstiftning måste också Skatteverkets regler för internprissättning tas i beaktande. Påslaget

får varken vara för högt eller för lågt då det skulle kunna ses som skatteplanering och överföring av vinstmedel.

Internprissättningen av lån samt beräkning av borgensavgift måste alltså ske på marknadsmässiga grunder. 

Beräkning av borgensavgift respektive räntepåslag som tar sin utgångspunkt från publikt tillgänglig marknadsdata vilket sedan

justeras individuellt per bolag baserat på dess finansiella status. Modellen baseras på följande parametrar:

Ett bolagsspecifikt påslag, där påslaget ska motsvara en marknadsmässig ränteskillnad gentemot kommunens upplåning och 

vad det enskilda bolaget skulle kunna låna till på egna meriter

För att identifiera rätt nivå på det bolagsspecifika påslaget görs detta i fler steg. Till att börja med tas utgångspunkten i olika

räntekurvor vilka motsvarar upplåningskostnaden för bolag med en liknande kreditvärdighet. Genom detta erhålles

marknadsmässiga nivåer, samt adekvata relationer mellan upplåningskostnaden för låntagare med olika kreditvärdighet. Följande

fyra räntekurvor används:
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Disclaimer
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Övergripande plan med budget 2021-2023
Förslag till beslut

Kommunfullmäktiges beslut

1. Övergripande plan med budget 2021-2023 för Katrineholms kommun 
fastställs enligt upprättat förslag.

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

3. Ingå borgen såsom för egen skuld för Katrineholms Fastighetsbolag AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 2 100 miljoner 
kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. En borgensavgift om 
0,34 procent tas ut på utestående borgensbelopp.

4. Ingå borgen såsom för egen skuld för Katrineholms Industrihus AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 150 miljoner 
kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. En borgensavgift om 
0,35 procent tas ut på utestående borgensbelopp.

5. Ingå borgen såsom för egen skuld för Katrineholm Vatten och Avfall AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 740 miljoner 
kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. En borgensavgift om 
0,51 procent tas ut på utestående borgensbelopp.

6. Nämnderna senast i december 2020 upprätta budget- och 
planeringsdokument i enlighet med kommunfullmäktiges beslut om 
övergripande plan med budget.

7. Kommunfullmäktige uppdrar till nämnder att verkställa investeringar 
enligt investeringsbudgeten 2021 med plan för 2022-2023. 
Omprioriteringar får beslutas av respektive nämnd avseende 
investeringar understigande en miljon kronor. Gällande omprioriteringar 
över en miljon kronor ska kommunstyrelsen höras.

8. Kommunfullmäktige uppdrar till Katrineholms Fastighet AB att verkställa 
investeringar enligt budget för fastighetsinvesteringar 2021 med plan 
2022-2023. 

9. Utifrån övergripande plan med budget 2021-2023, och som utgångspunkt 
för Katrineholms Fastighet AB:s hyresbelastning av kommunen 2021, 
fastställs ramen för KFAB till 244 087 tkr, med en uttalad målsättning att 
utföra en effektiv förvaltning så 3 500 tkr kan återlämnas i hyresreduktion 
vid årets slut. Utöver ram ska underhåll motsvarande 5 000 tkr utföras 
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som finansieras via eget kapital. Utgångspunkten för hyresramen är 
självkostnadsprincipen. Effekterna är inarbetade i övergripande plan med 
budget 2021-2023. 

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

Kommunstyrelsens beslut

1. Reservera medel från integrationsfonden enligt följande:

 Trygghetsskapande åtgärder för barn och unga i skolan och på 
fritiden genom bland annat fler vuxna och övervakningskameror: 1,5 
mnkr till bildningsnämnden, med arbetsledning från säkerhetschef

 Kompetenshöjande insatser för barnskötare och barnskötarbiträden 
inom förskolan: 2,7 mnkr till bildningsnämnden

 Medfinansiering yrkesvux 2021: 1,8 mnkr till viadidaktnämnden

 Förstärkning aktivt försörjningsstöd: 1 mnkr till viadidaktnämnden

 Resurser för handledning så att fler kan tas emot för praktik eller 
åtgärdsanställning: 1 mnkr till service- och tekniknämnden

 Ungdomsverksamhet: 0,5 mnkr till kulturnämnden

 Införa språktest vid rekrytering till äldreomsorg, LSS, förskola och 
fritidsverksamhet: 0,5 mnkr till kommunstyrelsen

 Kommungemensamma personalsociala aktiviteter: 1,8 mnkr till 
kommunstyrelsen

 Kommunövergripande satsning på kompetensförsörjning: 1 mnkr till 
kommunstyrelsen

2. Följande områden ska vara föremål för kommunstyrelsens övergripande 
uppföljning under 2021:

 Kommunens krisberedskap och pandemins fortsatta påverkan

 Fördjupad uppföljning av socialnämndens ekonomi och verksamhet 
utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

 Effekter av ökad digitalisering och automatisering

Sammanfattning av ärendet

Mot bakgrund av kommunstyrelsens planeringsdirektiv har kommunstyrelsen, nämnder 
och bolag lämnat underlag för övergripande plan med budget 2021-2023. Detta har vägts 
samman mot kommunens ekonomiska förutsättningar och resulterat i ett gemensamt 
förslag till övergripande plan med budget för 2021-2023 från Socialdemokraterna och 
Moderaterna.

Föreslagna förändringar av taxor och avgifter behandlas som separata ärenden. 
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Med utgångspunkt från kommunens ekonomiska läge har återhållsamhet avseende 
verksamhetskostnader även återspeglats i kommunens förväntningar gentemot 
Katrineholms Fastigheter AB. Det innebär att;

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

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

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

Ramen för bolaget omfattar förväntade kostnadsökningar, men innehåller inte särskilt 
utrymme för oplanerade händelser, extra eller ökat underhåll samt reparationer utöver 
budget. Då kostnaderna som uppstår baseras på självkostnad kommer 
kostnadsutvecklingen att stämmas av löpande under året. I det fall verksamhetsåret bär 
med sig extra omkostnader kan det inträffa att Katrineholms Fastigheter AB kan komma att 
behöva använda den buffert som ligger inom målsättningen att återlämna 3 500 tkr till 
kommunen vid årets slut. En sådan händelse ska rapporteras till och godkännas av 
ekonomichefen innan medel utöver ramen tas i bruk och angiven målsättning äventyras.

I och med revideringen av styrsystemet (Styrsystemet i Katrineholms kommun, 
kommunstyrelsens handling nr. 8/2014) infördes, som ytterligare ett led i utövandet av 
uppsiktsplikten, en årlig övergripande uppföljning i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen 
fastställer vilket eller vilka områden som ska vara föremål för den övergripande 
uppföljningen under nästkommande år i samband med beredningen av övergripande plan 
med budget. Kommunchefen beslutar om hur uppföljningen ska genomföras i samråd med 
berörda förvaltningar. 

Information om övergripande plan med budget har skett till Cesam den 21 oktober 2020. 
Ärendet kommer att behandlas vid Cesam:s sammanträde den 26 oktober. Protokoll 
utskickas därför senare.

Ärendets handlingar

 Övergripande plan med budget 2021-2023 med bilaga 1-5

 Nämndernas protokollsutdrag (finns tillgängliga i akten)

 Tjänstemannaunderlag för övergripande plan med budget 2021-2023 
(finns tillgängligt i akten)

Göran Dahlström (S) 
Kommunstyrelsens ordförande
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Förord 
När vi nu lägger fram 2021 års budget för Katrineholms kommun gör vi det med tillförsikt och 

framtidstro. Detta trots de bekymmersamma tider som Katrineholm tillsammans med resten av Sverige 

och världen befinner sig i genom pandemin och den historiskt snabba konjunkturnedgången. Samtidigt 

som kommunsektorn står inför en ännu större utmaning framåt genom den demografiska omställningen 

med allt fler barn och äldre att ta hand om i förhållande till den yrkesaktiva befolkningen.  

Vi känner oss emellertid trygga med att vi även denna gång lägger fram en uthållig och hållbar budget, 

såväl ur ett ekonomiskt som ur ett miljömässigt och socialt perspektiv. Ekonomiskt genom att agera 

ansvarsfullt och långsiktigt, vilket bland annat handlar om att stabilisera resursfördelningen till 

kommunens verksamheter över tid för att motverka kraftiga toppar och dalar. Miljömässigt genom att på 

bred front fortsätta kommunens ambitiösa arbete kring bland annat klimatfrågor och rent vatten. Socialt 

genom en tydlig prioritering av barn och äldre, fortsatt fokus på trygghet och säkerhet samt krafttag för 

att fler ska kunna ta steget från försörjningsstöd till egen försörjning.  

I januari påbörjas inflyttningen i det nya äldreboendet Dufvegården. Satsningen på våra äldre fortsätter 

sedan med renovering av befintliga äldreboenden. Mer personal kommer också anställas i takt med att 

verksamheterna byggs ut. Med i planeringen för nästa år är också att det är viktigt att så snart som 

möjligt få tillbaka glädjeämnen som på grund av pandemin har fått stå tillbaka i år, inte minst för barn 

och äldre. Både att på olika sätt skapa möjligheter till glädje i vardagen och att förhoppningsvis kunna 

genomföra större evenemang igen, såsom Festival för mogna och Katrineholmsveckan.  

Även skolan tillförs resurser nästa år, samtidigt som krav ställs på intern omfördelning för att effektivisera 

och stärka måluppfyllelsen i grundskolan. Inom förskolan görs en satsning på kompetensutveckling för 

barnskötare och barnskötarbiträden. En viktig satsning som inleds redan i höst, görs också på trygghets-

skapande åtgärder för barn och unga, både i skolan och på fritiden, genom fler vuxna, kameror, med mera.  

Socialnämnden måste nästa år intensifiera arbetet med att minska kostnaderna. Flera åtgärder planeras 

och resurser tillskjuts för att växla över till ett annat arbetssätt när det gäller försörjningsstöd, med ökat 

aktivitets- och närvarokrav. Syftet är ge bättre förutsättningar för fler att komma vidare till egen 

försörjning. Åtgärder kommer också vidtas för att kartlägga och sätta stopp för felaktiga utbetalningar 

och välfärdsbedrägerier. 

För att fler ska få sysselsättning behövs också fler jobb. Vi kommer fortsätta arbeta aktivt både med att 

stötta det lokala näringslivet och med få hit nya företagsetableringar; på logistikcentrum, i stan och på 

landsbygden. En viktig tillväxtfaktor är fiberutbyggnaden, där vi är stolta över att ligga så långt fram att 

målet har nåtts i hela kommunen. En annan avgörande faktor är bostadsbyggandet, där vi ser ett fortsatt 

högt tryck. I skrivande stund finns planer för cirka 1 500 nya bostäder. 

Tillväxt är viktigt för att kunna finansiera välfärden och klara omställningen med demografin.  

Samtidigt kommer det under överskådlig tid vara nödvändigt för kommunen att fortsätta effektivisera 

och prioritera så att pengarna ligger där de gör störst nytta. Målet är att under kommande år, trots 

ökande verksamhetsvolymer, kunna bibehålla och höja måluppfyllelsen – utan att kostnaderna drar iväg. 

Effektivisering handlar därför både om att hålla i plånboken och om att utmana invanda arbetssätt,  

tänka nytt och utveckla nya metoder och samarbeten. Då känns det bra att kunna konstatera att den 

kommunala organisationen har stått pall väldigt bra under coronapandemin. Kommunens medarbetare 

har på ett fantastiskt sätt ställt upp och ställt om, för att hantera utmaningar som ingen hade kunnat 

föreställa sig. Det ger tillförsikt även inför kommande år! 

 

Göran Dahlström (S) 

Kommunstyrelsens ordförande  

Christer Sundqvist (M) 

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande



 

Övergripande plan med budget 2021-2023 Katrineholms kommun  | 3 

Innehåll 
Inledning ................................................................................................................... 4 

Beredningen av övergripande plan med budget 2021-2023 .................................................. 4 

Samhällsekonomiska förutsättningar ........................................................................................ 4 

Förutsättningar i Katrineholm ..................................................................................................... 6 

Ekonomiska ramar ................................................................................................... 9 

Finansiering .................................................................................................................................... 9 

Kostnadsökningar .......................................................................................................................... 9 

Ramförändringar ......................................................................................................................... 11 

Avsatta medel ............................................................................................................................... 11 

Förutsättningar och prioriteringar utifrån kommunplanen ............................. 13 

Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning ............................................................................... 13 

Attraktiva boende- & livsmiljöer ................................................................................................ 15 

En stark & trygg skola för bättre kunskaper ............................................................................ 16 

Trygg vård & omsorg ................................................................................................................... 19 

Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv ............................................................................................... 21 

Hållbar miljö ................................................................................................................................. 22 

Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation ......................................................................... 24 

Särskilda uppdrag .................................................................................................. 26 

Räkenskaper ........................................................................................................... 27 

Övergripande driftbudget 2021 med plan 2022-2023 ........................................................... 27 

Resultaträkning ............................................................................................................................ 28 

Balansräkning ............................................................................................................................... 28 

Kassaflödesanalys ........................................................................................................................ 29 

Investeringsbudget 2021 med plan 2022-2023 ....................................................................... 30 

Exploateringsbudget 2021 med plan 2022-2023 .................................................................... 32 

Budget för fastighetsinvesteringar 2021 med plan 2022-2023 ............................................ 33 

Bilagor ..................................................................................................................... 35 

Bilaga 1: Organisationsöversikt ................................................................................................. 35 

Bilaga 2: Ekonomi- och upphandlingsavdelningens förteckning över genomförda 

ramjusteringar under beredningsprocessen .......................................................................... 36 

Bilaga 3: Volymutveckling ........................................................................................................... 41 

Bilaga 4: Indikatorer för uppföljning av resultatmål ............................................................... 45 

Bilaga 5: Starkt, tryggt & uthålligt – ett axplock ur satsningar och investeringar 2021-2023 
 

Foto: Hanna Maxstad, Josefin Lundin  



 

4 |  Övergripande plan med budget 2021-2023 Katrineholms kommun 

Inledning 
Beredningen av övergripande plan med budget 2021-2023 

Kommunens långsiktiga planering styrs av kommunens vision, Katrineholm – Läge för liv & lust, översikts-

planen samt kommunplan för 2019-2022. Kommunplanen togs fram gemensamt av Socialdemokraterna 

och Moderaterna efter valet 2018 och fastställdes av kommunfullmäktige i januari 2019. Den gäller för 

hela mandatperioden och ligger till grund för kommunens årliga övergripande plan med budget.  

Den årliga planeringsprocessen i Katrineholms kommun beskrivs i kommunens styrsystem som utgör  

ett ramverk för kommunens planerings- och uppföljningsarbete. Styrsystemet innefattar hela kommun-

koncernen, det vill säga både nämnder och styrelser i kommunens bolag och kommunalförbund.  

I övergripande plan med budget fastställs mål och uppdrag samt ekonomiska ramar för nämnder, bolag 

och kommunalförbund för det kommande året, med en plan för de två följande åren. Även den 

ekonomiska ersättningen avseende kommunens verksamhetsfastigheter fastställs i samband med 

budgeten. Utifrån planeringsdirektivet som fastställdes av kommunstyrelsen i maj 2020 har nämnder och 

bolag inkommit med underlag för beredningen av kommunens övergripande plan med budget. Efter att 

den övergripande planen med budget har beslutats av kommunfullmäktige ska nämnder och bolag 

fastställa nämndens/bolagets plan med budget. Detta ska ske innan planeringsåret påbörjas. 

I detta dokument ges inledningsvis en översiktlig bild av faktorer som påverkar kommunens planering 

och budget för kommande år. Med utgångspunkt från de sju övergripande målen i kommunplan 2019-

2022 redovisas förutsättningar och prioriteringar inför den kommande planperioden. Därefter anges de 

särskilda uppdrag som ges till nämnderna inför kommande år. Avsnittet räkenskaper innehåller 

driftbudget, investeringsbudget, exploateringsbudget, budget för fastighetsinvesteringar, resultaträkning, 

balansräkning samt kassaflödesanalys. Bilaga 1 innehåller en organisationsöversikt. I bilaga 2 finns en 

förteckning över genomförda ramjusteringar under beredningsprocessen. I bilaga 3 redovisas utveckling 

och prognoser för nämndernas volymmått. I bilaga 4 anges indikatorer som kommer användas för 

uppföljning av resultatmålen i delårsrapporter och årsredovisningar. I bilaga 5 finns ett presentations-

material ”Starkt, tryggt & uthålligt – ett axplock ur satsningar och investeringar 2021-2023”. 

Samhällsekonomiska förutsättningar 

Konjunkturutvecklingen 

Redan inför 2020 var konjunkturen på väg nedåt men spridningen av Covid-19 innebar en snabbare 

nedgång. Den ekonomiska aktiviteten i världen sjönk kraftigt under första halvåret 2020. Hastigheten och 

storleken på nedgången är unik och betydligt större än under den senaste finanskrisen. Under våren 

pekade samtliga prognoser på en både djup och långdragen konjunkturssvacka. Regeringen reagerade 

med en expansiv finanspolitik för att stimulera ekonomin. Bedömningen är att konjunkturen nådde 

botten i april 2020 och en återhämtning förväntas under andra halvan av 2020. Ett försämrat 

arbetsmarknadsläge och osäkerhet om pandemins fortsatta utveckling väntas dock hålla tillbaka 

återhämtningen.  

Flera branscher och företag har drabbats hårt och sysselsättningsgraden har fallit kraftigt. Det gäller 

särskilt kvinnor, i synnerhet utomeuropeiskt födda kvinnor, personer med eftergymnasial utbildning och 

unga. Arbetslösheten har också ökat. Ökningen har skett i alla grupper, men framför allt bland unga. 

Arbetslösheten har stigit något mer bland män än bland kvinnor, trots att kvinnors sysselsättningsgrad 

har minskat mer. Det följer av att många kvinnor har lämnat arbetskraften. Den ökande arbetslösheten 

har inte varit jämnt fördelad regionalt, utan vissa delar av landet har haft en kraftigare ökning än andra. 

Arbetslösheten bedöms fortsätta öka under 2021. Risken att bli långvarigt arbetslös är särskilt stor för 

grupper som redan tidigare hade en svag förankring på arbetsmarknaden, exempelvis utomeuropeiskt 

födda och personer som saknar gymnasial utbildning.  
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Den förhöjda osäkerheten, främst kopplad till hur snabbt ekonomin återhämtar sig, medför att företag 

skjuter upp investeringar. Indikatorer pekar på ett lågt kapacitetsutnyttjande inom industrin, vilket också 

tyder på dämpade framtida investeringar. Byggindustrin har hittills inte påverkats i samma utsträckning, 

men en successiv nedgång väntas. Bostadsinvesteringarna väntas minska, men med en viss fördröjning 

jämfört med näringslivets övriga investeringar, då nybyggnationen bedöms sjunka mer gradvis. Offentliga 

investeringar bedöms däremot öka, till följd av statliga investeringar i bland annat infrastruktur. 

Sammantaget bedöms de totala investeringarna öka under 2021. Det tar dock tid att återhämta det stora 

fallet och investeringarna bedöms i slutet av 2021 fortfarande ligga på en lägre nivå än 2019. 

Skatteinkomsterna i kommunsektorn väntas växa långsammare än normalt under 2021, men genom de 

ökade statsbidragen förväntas den offentliga konsumtionen ändå hållas uppe. Den allmänna 

bedömningen är samtidigt att det kommer att ta flera år innan lågkonjunkturen har återhämtat sig. 

Tidigast 2024 förväntas en normal konjunktur.  

Skatteunderlagsprognoser  

Effekterna av pandemin påverkar sysselsättningen och lönesumman kraftigt och därmed också 

skatteunderlaget, trots de åtgärder som satts in för att dämpa effekterna på svensk ekonomi. Som följd 

av den konjunkturkollaps som pandemin fört med sig förväntas skatteunderlagstillväxten 2021 bli nästan 

lika låg som under finanskrisens värsta år, 2009.  

Skatteunderlagsprognosen från Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, i oktober 2020 bygger på ett 

scenario för samhällsekonomin där en stadig men utdragen återhämtning förväntas driva den svenska 

ekonomin mot normal konjunktur 2024. Det innebär ett antal år med hög tillväxt för BNP och 

sysselsättningen. Samtidigt förväntas det ta lång tid att ta igen den stora nedgång i samhällsekonomin 

som pandemin fört med sig. SKR räknar exempelvis med att arbetslösheten i flera år kommer ligga på en 

högre nivå än de senaste åren. SKR:s scenario för 2022–2024 innebär ändå en ihållande stark tillväxt i 

sysselsättningen. Löneökningarna tilltar men är måttliga i ett längre perspektiv. Det bidrar till att 

skatteunderlaget växer långsammare än genomsnittet för de senaste konjunkturcyklerna.  

Skatteunderlagets utveckling de närmaste åren påverkas också av flera regelförändringar som får 

effekter för kommunernas skatteintäkter genom höjningar och sänkningar av det generella statsbidraget. 

Det betyder att skatteunderlagets underliggande ökningstakt avviker från den faktiska både 2021, 2022 

och 2023. Regeringens förslag i budgetpropositionen för 2021 påverkar skatteunderlagets faktiska 

utveckling men inte den underliggande, eftersom konsekvenserna för kommunernas skatteintäkter 

neutraliseras genom det generella statsbidraget. Under 2021 dämpas skatteunderlagstillväxten av 

förslaget om höjt grundavdrag för personer som fyllt 65 år men förstärks av förslaget om ändrade 

förmånsvärden för personbilar. Nettoeffekten är negativ. 2022 beräknas effekten av ändrade förmåns-

värden för personbilar bli något större än 2021, vilket förstärker skatteunderlagstillväxten marginellt. 

2023 beräknas effekten av ändrade förmånsvärden för personbilar öka ytterligare. Detta år förstärks 

dessutom skatteunderlaget av det förslag som regeringen avser att lämna om att höja riktåldern i 

pensionssystemet från 65 till 66 år.  

Under våren 2020 aviserade regeringen flera höjningar av de generella statsbidragen. Några av dessa 

avsåg endast 2020, som direkt kompensation för corona. Andra är mer långsiktiga med syftet att 

upprätthålla den kommunala konsumtionen under lågkonjunkturen. I samband med höstbudgeten 

aviserades ytterligare höjningar. Inför 2021 höjs de generella statsbidragen till kommunerna med totalt 

19,5 miljarder kronor. Höjningarna av de generella statsbidragen har beaktats i SKR:s skatteprognos i 

oktober. I budgetpropositionen finns även ett riktat permanent statsbidrag för äldreomsorg om 4 

miljarder kronor.  

I tabellen på nästa sida jämförs skatteunderlagsprognoser från SKR, regeringen och ESV för åren 2019 till 

2023. SKR:s syn på skatteunderlagstillväxten 2020 är mer pessimistisk än vad regeringen presenterade i 

budgetpropositionen. Den huvudsakliga förklaringen är att SKR utgår från en större minskning av 

arbetade timmar. För 2021–2022 utgår SKR:s scenario från en något större ökning av arbetade timmar än 

regeringens, delvis till följd av olikheter i synen på i vilken takt ekonomin återhämtar sig, men också 

kopplat till SKR:s bedömning om en större initial minskning.  
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Skatteunderlagsprognos, procentuell förändring 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
2019-

2023 

SKR, aug 2020 2,8 2,4 1,3 2,9 4,6 - 15,2 

SKR okt 2020 2,8 1,9 1,5 3,5 3,9 3,5 14,5 

SKR okt, underliggande 3,0 2,5 1,8 3,5 3,6 3,5 15,1 

Regeringen sept 2,9 2,0 2,2 3,6 3,9 - 15,5 

Ekonomistyrningsverket, sept 2,7 1,0 1,5 3,8 3,6 - 13,1 

Källa: SKR cirkulär 20:39 

Förutsättningar i Katrineholm 

Ekonomiska förutsättningar 

Pandemin och den mycket kraftiga nedgången i konjunkturen under våren påverkar kommunens 

ekonomiska förutsättningar på flera sätt. Osäkerheten är stor, vilket inneburit stora variationer i årets 

skatteprognoser. Lågkonjunkturen påverkar skatteunderlaget och därmed kommunens intäkter. En 

återhämtning förväntas visserligen under andra halvan av 2020 men ett försämrat arbetsmarknadsläge och 

osäkerhet om pandemins fortsatta utveckling kan hålla tillbaka återhämtningen.  

Arbetsmarknaden i Katrineholms kommun har tydligt påverkats av pandemin och konjunkturnedgången.  

Per augusti 2020 hade antalet öppet arbetslösa och inskrivna i program ökat med 22,9 procent i Katrineholm 

jämfört med samma period förra året. Arbetslösheten (det vill säga inskrivna öppet arbetslösa och sökande i 

program som andel av den registerbaserade arbetskraften) var då 10,7 procent i Katrineholms kommun, 

vilket kan jämföras med 9,2 procent i riket som helhet. I augusti 2019 var arbetslösheten 8,9 procent i 

Katrineholm och 6,9 procent i riket. Liksom i riket som helhet har arbetslösheten ökat mest bland unga och 

något mer bland män än bland kvinnor. 

De indirekta kostnaderna till följd av coronakrisen kan på sikt bli betydande om lågkonjunkturen leder till 

färre arbetstillfällen och ökad arbetslöshet i kommunen. Det påverkar även möjligheterna att komma i 

sysselsättning för invånare som redan före pandemin inte var etablerade på eller stod långt från 

arbetsmarknaden. I förlängningen påverkas kommunens kostnader för försörjningsstöd och olika former av 

arbetsmarknadsåtgärder.  

Kommunens ekonomiska förutsättningar påverkas i hög grad av de satsningar och åtgärder som regering 

och riksdag tar beslut om för att dämpa effekterna av konjunkturnedgången. Statsbidragen har under 2020 

ökat och en del av dessa kommer att finnas kvar under kommande år. En stor del av statsbidragen är dock 

fortfarande riktade och kortsiktiga, vilket försvårar kommunens möjligheter att planera på längre sikt. 

Jämfört med tidigare plan för 2021 (enligt flerårsplanen i kommunens övergripande plan med budget 2020-

2022) innebär SKR:s senaste skatteunderlagsprognos (oktober 2020) att Katrineholms kommuns totala 

intäkter från skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning, generella statsbidrag och kommunal 

fastighetsavgift beräknas öka med cirka 30,8 mnkr. Beräkningen baseras på ett antagande att invånarantalet 

kommer uppgå till 34 900 invånare per 1 november 2020. Därutöver innebär det riktade permanenta 

statsbidraget för äldreomsorg ett tillskott om 15,4 mnkr för Katrineholms kommun. 

Finansieringen av välfärden och kompetensförsörjningen är de främsta utmaningarna för Katrineholms 

kommun, liksom för övrig offentlig sektor. För att klara finansieringen av välfärden framöver kommer det 

vara än mer angeläget att dämpa ambitions- och kostnadsutvecklingen och att fortsätta effektivisera de 

kommunala verksamheterna. Samtidigt innebär ökande volymer i de kommunala verksamheterna att 

efterfrågan på arbetskraft ökar. För att möta och klara kompetensförsörjningen behöver fler komma in på 

arbetsmarknaden och fler arbeta mer tid. Kommunen behöver också fortsätta utveckla sin attraktionskraft 

både som plats och som arbetsgivare. 
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Befolkningsutveckling i Katrineholm 

Prognoser för befolkningsutvecklingen är viktiga för att kunna bedöma framtida behov av kommunens olika 

verksamheter. Prognoserna för den demografiska utvecklingen i Katrineholm fram till 2025 visar att gruppen 

barn och unga ökar med 12 procent och antalet äldre med 22 procent. Befolkningen i yrkesverksam ålder 

ökar däremot endast med två procent. Detta innebär att volymerna ökar i de kommunala verksamheterna 

för barn, unga och äldre, samtidigt som färre personer ska försörja fler och konkurrensen om arbetskraften 

ökar.  

Diagrammet nedan visar Statistiska centralbyråns (SCB) prognos för befolkningens utveckling i 

Katrineholms kommun under de kommande tjugo åren, uppdelat i sex ålderskategorier. Framskrivningen 

baseras på antaganden om antal födda och avlidna samt in- och utflyttning utifrån planerad byggnation. 

Prognosen togs fram i december 2019. 

 

Diagrammet visar antalet individer i olika ålderskategorier. Källa: SCB befolkningsprognos, december 2019. 

När det gäller barn och unga kommer kommunen initialt påverkas mest av en kraftig ökning av antalet 

barn i grundskoleålder, 7–12 år. Både denna åldersgrupp och åldergruppen 13–15 år förväntas öka under 

hela perioden fram till 2040. Åldersgruppen i förskola 1–5 år och åldersgrupperna på gymnasiet, 16–18 år 

samt vissa 19 år, förväntas också öka men i något långsammare takt.  

När det gäller äldre påverkas kommunens verksamheter mest av utvecklingen när det gäller antalet 

invånare som är 80 år och äldre. Åldersgruppen 80–89 år kommer öka kraftigt från 2021 och under den 

kommande tioårsperioden. Därefter förväntas antalet invånare i denna åldergrupp ligga still men då 

börjar istället åldersgruppen 90+ att öka. När det gäller åldersgruppen 65–79-åringar förväntas den vara 

relativt oförändrad eller minska under de närmaste åren, men börja öka från omkring 2030.  

Totalt kommer befolkningen i Katrineholms kommun uppgå till cirka 35 075 personer per 1 november 

2020 enligt SCB:s befolkningsprognos från december 2019. I övergripande plan med budget 2021-2023 

görs ett mer försiktigt antagande om befolkningsutvecklingen och invånarantalet antas istället uppgå till 

34 900 invånare per 1 november 2020. 

Katrineholms kommun jämfört med andra 

Jämförelser med andra kommuner, finansiellt, kostnads- och kvalitetsmässigt, är en viktig del i kommunens 

utvecklingsarbete. Finansiellt visar jämförelser baserade på det kommunala räkenskapssammandraget att 

Katrineholms kommun 2019 bröt ett tidigare mönster och ökade sitt resultat som andel av skatteintäkter 

och bidrag jämfört andra kommuner. Även nettokostnaderna som andel av skatt och generella statsbidrag 

minskade, vilket är positivt eftersom kostnadsutvecklingen behöver dämpas för att kunna möta volym- och 

kostnadsökningar framöver. Under de närmaste åren kommer nya skolor, förskolor och vårdboenden att 

byggas och tas i drift. För att kunna finansiera detta är det viktigt att nettokostnaderna ökar i en lägre takt. 
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Kostnadsmässigt har Katrineholms kommun en hög kostnadsnivå jämfört med andra kommuner sett till 

nettokostnad per invånare. För att få en jämförelse av kostnadsläget som tar hänsyn till att kommuner har 

olika förutsättningar jämförs verksamheternas nettokostnader med beräknade standardkostnader enligt det 

kommunala utjämningssystemet. Jämförelser av de så kallade nettokostnadsavvikelserna visar att 

Katrineholms kommun sammantaget har förhållandevis låga verksamhetskostnader med hänsyn taget till 

kommunens strukturella förutsättningar. Det gäller alla verksamhetsområden utom individ- och familje-

omsorg där kostnadsläget är högt jämfört med andra kommuner. För grundskolan ligger nettokostnads-

avvikelsen på en genomsnittlig nivå. 

Under 2020 har nya nyckeltal presenterats av Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) som 

möjliggör jämförelser av kommuners effektivitet inom verksamhetsområdena utbildning samt stöd och 

omsorg. För varje verksamhetsområde har dels ett kvalitetsindex, dels ett resursindex beräknats. Dessa är i 

sin tur beräknade utifrån olika nyckeltal gällande verksamheternas kostnader och kvalitet. 

Inom utbildningsområdet visar nyckeltalen att Katrineholms kommun, med hänsyn taget till strukturella 

förutsättningar, har ett jämförelsevis bra utfall när det gäller resursindex. Det innebär att kommunens 

kostnader är låga när hänsyn tas till strukturella förutsättningar. När det gäller kvalitetsindexet har dock 

kommunen ett sämre utfall, framför allt gällande kommunal grundskola. Trots att beräkningen tar hänsyn till 

skillnader i strukturella förutsättningar har kommunen jämförelsevis låga resultat för de kvalitetsmått som 

ingår i indexet.  

Inom stöd och omsorg finns index inom tre delområden: LSS (boende och daglig verksamhet), äldreomsorg 

och ekonomiskt bistånd. När det gäller LSS har Katrineholms kommun ett jämförelsevis bra utfall när det 

gäller resursindex medan det för kvalitetsindexet saknas utfall. När det gäller äldreomsorg har kommunen 

ett utfall för resursindex som ligger något över medel och ett kvalitetsindex som är bra jämfört med andra 

kommuner. Mest bekymmersamma är resultaten för ekonomiskt bistånd, där både resursindex och 

kvalitetsindex är låga i jämförelse med andra kommuner. Det innebär att kommunens kostnader är 

förhållandevis höga även när hänsyn tas till kommunens strukturella förutsättningar. Nyckeltalen som 

kvalitetsindexet baseras på visar att en jämförelsevis stor andel av biståndstagarna i Katrineholms kommun 

har långvarigt bistånd och att jämförelsevis många av dem som avslutats inom ekonomiskt bistånd ansöker 

om försörjningsstöd igen inom ett år.  
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Ekonomiska ramar 
I den övergripande planen med budget fastställs kommunens övergripande driftbudget 2021 med plan 

för 2022-2023. Den övergripande planen med budget innehåller också kommunens investerings- och 

exploateringsbudget samt budget för fastighetsinvesteringar 2021 med plan för 2022-2023.  

Utgångspunkten för driftsbudgeten är flerårsplanen 2021-2022 som fastställdes av kommunfullmäktige i 

december 2019, samt planeringsdirektivet för 2021 som fastställdes av kommunstyrelsen i maj 2020. 

Driftbudgeten har uppdaterats med tekniska justeringar, nya skatteunderlagsprognoser samt med 

justeringar under majoritetsberedningen. I bilaga 1 redovisas ändringarna i nämndernas ramar. 

Finansiering 

Finansieringen av kommunens verksamhet sker främst genom skatteintäkter och utjämning, fastighets-

avgift, generella och riktade statsbidrag samt avgifter som invånare betalar för äldreomsorg, barnomsorg, 

med mera. 

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 

Vid beräkning av skatteintäkter och utjämning används SKR:s skatteunderlagsprognos från oktober 2020. 

Utgångspunkten i beräkningen är att kommunen förväntas ha 34 900 invånare per 1 november 2020, 

35 100 invånare per 1 november 2021 och 35 300 invånare per 1 november 2022.  

I beräkningarna har kända förändringar av de generella statsbidragen beaktats utifrån regeringens 

budgetproposition. Riktade statsbidrag har ej beaktats, förutom det nya riktade permanenta 

statsbidraget för äldreomsorg. 

Borgensavgifter 

Kommunen lämnar borgen till sina bolag enligt fastställda principer. Detta innebär att bolagens 

lånekostnader blir lägre än utan kommunal borgen. Bolagen betalar under 2020 en borgensavgift om 

0,3 procent på det utestående borgensbeloppet. Vid beräkning utifrån den borgen som kommunen har 

utställt i dagsläget, uppgår därmed den budgeterade intäkten till cirka 7,1 mnkr. Förslag på ny modell för 

beräkning av borgensavgifter är under beredning och förväntas träda ikraft inför 2021, vilket kommer att 

öka den budgeterade intäkten med cirka 2 mnkr. Bakgrunden till ändringen är att borgensavgift ska 

beräknas på marknadsmässiga grunder utifrån EU-lagstiftning och Skatteverket regelverk. 

Revidering av taxor och avgifter 

Enligt uppdrag i planeringsdirektivet har nämnderna sett över om det behöver göras justeringar av 

avgifter och taxor inom nämndens verksamhetsområde. Eventuella taxeändringar beaktas inom 

nämnderna. 

Kostnadsökningar 

Demografi 

Kommunen använder sig av en resursfördelningsmodell som tar hänsyn till volymförändringar inom 

förskola, grundskola, gymnasieskola samt äldreomsorg. Modellen bygger på en beräknad kostnad per 

individ i de olika verksamheterna och ska hantera volymförändringar mellan åren.  

I tabellen nedan framgår prognosticerade volymförändringar inom förskola, skola och äldreomsorg. 

Beräkningen baseras på SCB:s befolkningsprognos från december 2019 men har för skolans del 

uppdaterats utifrån kända förhållanden i september 2020. 

Resursfördelningsmodellen mellan kommunfullmäktige och bildningsnämnden bygger på samma princip 

som används gentemot de fristående verksamheterna. Det totala bidraget per barn/elev inom förskolan 
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och grundskolan har delats upp i en grunddel, ett tilläggsbidrag som efter bedömning av elevhälsan 

fördelas till barn i behov av särskilt stöd samt en del för modersmålsundervisning. Gällande bidraget 

inom gymnasieskolan används ett viktat snittpris mellan kommunens gymnasieprogram och köpta 

platser. Resursfördelningsmodellen mellan kommunfullmäktige och vård- och omsorgsnämnden baseras 

på underlag från den kommunala kostnadsutjämningsmodellen.  

Effekterna av resursfördelningsmodellen för 2021 framgår av tabellen nedan och är fördelade i 

nämndernas ramar.  

Kategori 

Budget 

2020 

Prognos 

2021 

Effekt 

(tkr) 

Prognos 

2022 

Prognos 

2023 

Förskola inkl. pedagogisk omsorg 1 961 2 001 3 960 1 997 2 000 

Förskoleklass 439 444 278 461 460 

Grundskola 1-6 2 442 2 490 3 462 2 552 2 630 

Grundskola 7-9 1 279 1 273 -477 1 287 1 279 

Grundskola 4 160 4 207 3 263 4 300 4 369 

Gymnasieskola* 1 275 1 314 2 783 1 310 1 348 

Skola 7 396 7 522 10 007 7 607 7 717 

65-79 år 5 908 5 990 1 652 6 001 6 017 

80-89 år 1 705 1 758 6 311 1 828 1 909 

90-w år 434 425 -2 839 414 420 

Äldreomsorg 8 047 8 173 5 123 8 243 8 346 

TOTALT 15 443 15 695 15 130 15 850 16 063 

* Beräknat antal elever som går på gymnasiet. 

Personal 

För löneökningar avsätts medel motsvarande 2,0 procent 2021, 2022 och 2023. Vidare har sociala avgifter 

justerats utifrån förändringar för 2020. Det är endast bildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden 

som har fått en ramförstärkning motsvarande de beräknade löneökningarna. Övriga nämnder ska 

hantera löneökningarna inom ram genom effektiviseringar. 

Lokaler 

Medel finns avsatt i driftsbudgeten för beräknade hyresökningar som är hänförliga till investeringar i 

KFAB:s och KIAB:s lokaler under 2020 och 2021. Medel finns även avsatt för hyresökningar för 

verksamhetslokaler som inte ägs av KFAB och KIAB. Fastställda hyror har lagts ut på nämndernas ramar, 

övriga beräknade hyresökningar hanteras centralt och läggs ut på nämnderna i samband med att 

lokalerna tillträds. Medel för hyra för det nya äldreboendet Dufvegården och det nya LSS-boendet 

Humlen som tillträds vid årsskiftet 2020/2021 har lagts ut på vård- och omsorgsnämnden.  

På grund av nytt städavtal har medel för ökade lokalvårdskostnader fördelats på respektive nämnd. 

Drifts- och avskrivningskostnader till följd av investeringar 

Inför beredningen av övergripande plan med budget 2021-2023 har nämnderna lämnat förslag till 

prioriterade investerings- och exploateringsbehov, inklusive uppgift om vad dessa ger för 

driftkonsekvenser. Investeringsbehoven är fortsatt höga och ytterligare prioritering har varit nödvändigt 

för att kostnaderna ska rymmas inom befintligt ekonomiskt utrymme. Det är investeringarnas nettoeffekt 

som är utgångspunkten i prioriteringsarbetet. Ett av kommunens finansiella mål är att avskrivningarna 

inte ska uppta mer än tre procent av driftbudgeten under mandatperioden. Det betyder att 

avskrivningarna i genomsnitt inte ska uppgå till mer än cirka 70 mnkr per år för 2021-2023.  

Den totala investeringsbudgeten uppgår till 126,5 mnkr för 2021. Exploateringsbudgeten uppgår till 

127,8 mnkr. Avskrivningskostnaderna är beräknade utifrån dels tidigare investeringar och exploateringar, 

dels nya investeringar och exploateringar enligt budget för 2021-2023. Utifrån detta uppgår 

avskrivningsbudgeten till 83,3 mnkr 2021. Budgetmässigt uppnås därmed inte kommunens finansiella 

mål då andelen blir 3,5 procent 2021 och enligt flerårsplanen 3,6 procent 2022 och 3,5 procent 2023. 
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Målet utvärderas i årsredovisningen då det verkliga utfallet redovisas. Normalt hinns inte alla 

investeringar och exploateringar med, vilket innebär att avskrivningarna oftast blir lägre än budgeterat. 

Driftskonsekvenserna av nya investeringar och exploateringar uppgår till 1,2 mnkr för 2021. Dessa finns 

med i driftsbudgeten och är fördelade på berörda nämnder. Hänsyn har även tagits till driftkonsekvenser 

av tidigare års investeringar och exploateringar, det beloppet uppgår till 0,1 mnkr. 

Övriga pris- och kostnadsförändringar 

Inga medel finns avsatta till generella pris- eller kostnadsökningar. Eventuella pris- och kostnadsökningar 

ska hanteras inom ram av nämnderna genom effektiviseringar. 

Ramförändringar 

I övergripande plan med budget 2021-2023 är det endast bildningsnämndens och vård- och omsorgs-

nämndens ramar som har förstärkts med medel för löneökningar. Övriga nämnder ska hantera 

löneökningarna inom ram genom effektiviseringar. Nämnderna har inte heller kompenserats för övriga 

pris- eller kostnadsökningar. Därutöver läggs ytterligare effektiviseringskrav på vissa verksamheter. 

Sammantaget är effektiviseringskraven ett led i ett långsiktigt arbete med att säkerställa en ekonomi i 

balans för kommunen som helhet.  

I bilaga 1 redovisas ändringarna i nämndernas ramar mer i detalj. Utöver tekniska justeringar och det 

ovan nämnda effektiviseringskravet motsvarande lönekompensation har följande större ramjusteringar 

gjorts: 

 Bildningsnämnden: ramförstärkning för volymökningar +10 mnkr, ramförstärkning 

lönekompensation +14 mnkr 

 Kommunstyrelsen: effektivisering inom kommunledningsförvaltningen och 

samhällsbyggnadsförvaltningen -3 mnkr  

 Kulturnämnden: omfördelning ram från övriga nämnder för Lyckliga gatorna +1,9 mnkr 

 Service- och tekniknämnden: kompensation för minskade intäkter skogsförvaltning +1 mnkr, 

kompensation för höjd VA-taxa +0,4 mnkr 

 Socialnämnden: förlängd tillfällig ramförstärkning 2021-2022 +10 mnkr per år  

 Viadidaktnämnden: tillfällig ramförstärkning 2021 +3 mnkr (enligt beslut i övergripande plan med 

budget 2020-2022), effektivisering inom vuxenutbildning -1 mnkr 

 Vård- och omsorgsnämnden: ramförstärkning för LSS boendet Humlen +5,1 mnkr, 

ramförstärkning lönekompensation +11,2 mnkr, ramförstärkning för äldreomsorgssatsningar 

+15,5 mnkr 

 Västra Sörmlands Räddningstjänst: effektivisering -0,8 mnkr 

 Katrineholms Fastighets AB: minskad ersättning för underhåll 2021 som istället tas från eget 

kapital -5 mnkr, samt effektivisering -4 mnkr 

Avsatta medel 

Utifrån god ekonomisk hushållning har kommunen reserverat medel för att möta framtida kostnader. 

Kommunen har tre olika sorters avsatta medel; resultatutjämningsreserv (RUR), tillväxtfrämjande medel 

från tidigare års resultat samt en integrationsfond.  

Kommuner har enligt kommunallagen möjlighet att avsätta medel inom det egna kapitalet till en 

resultatutjämningsreserv (RUR). Reserven kan användas i balanskravsutredningen för att utjämna 

intäkter över en konjunkturcykel. Kommunfullmäktige i Katrineholm beslutade i maj 2013 om att anta 

riktlinjer för resultatutjämningsreserven samt att göra en avsättning till RUR om 17 mnkr. 

I samband med årsredovisningarna för 2010, 2011, 2013, 2014 och 2015 har kommunen öronmärkt 

medel av resultatet för särskilda framtida satsningar avseende välfärdsutmaningar och tillväxtprojekt.  



 

12 |  Övergripande plan med budget 2021-2023 Katrineholms kommun 

I februari 2014 beslutade kommunstyrelsen att inrätta en integrationsfond. En del av den schablon-

ersättning som tilldelas kommunen från Migrationsverket avsätts till fonden för att kunna användas till 

specifika projekt. Medlen i integrationsfonden kan bland annat användas för utvecklande insatser för 

förbättrad integration. Såväl berörda nämnder som kommunstyrelsen kan initiera projekt. 

Kommunstyrelsen fattar beslut om beviljande av medel ur integrationsfonden.  

Avsatta medel 2020-09-30, mnkr Belopp 

Resultatutjämningsreserv  17,0 

Tillväxtfrämjande medel 35,3 

Integrationsfonden 29,5 

TOTALT 81,8 
 

Totalt uppgick de avsatta medlen till 81,8 mnkr per den 30 september 2020. I samband med att 

kommunens övergripande plan med budget 2020-2022 presenterades tog kommunstyrelsen beslut om 

att reservera 5,1 mnkr av integrationsfonden för olika satsningar under 2020, varav 2 mnkr avsattes för 

yrkesvux. I vårändringsbudgeten för 2020 har regeringen meddelat att kraven på kommunal 

medfinansiering för yrkesvux tas bort helt under 2020. Det innebär att det per den 30 september 2020 

fanns totalt 78,7 mnkr kvar att besluta om av kommunens avsatta medel.  

I oktober 2020 förväntas kommunstyrelsen ta beslut om att reservera 2,0 mnkr från integrationsfonden 

för ett extra föreningsbidrag 2020. Inför 2021 reserveras medel från integrationsfonden för följande 

satsningar: 

 Trygghetsskapande åtgärder för barn och unga i skolan och på fritiden genom bland annat fler 

vuxna och övervakningskameror: 1,5 mnkr till bildningsnämnden, med arbetsledning från 

säkerhetschef 

 Kompetenshöjande insatser för barnskötare och barnskötarbiträden inom förskolan: 2,7 mnkr till 

bildningsnämnden 

 Medfinansiering yrkesvux 2021: 1,8 mnkr till viadidaktnämnden 

 Förstärkning aktivt försörjningsstöd: 1 mnkr till viadidaktnämnden 

 Resurser för handledning så att fler kan tas emot för praktik eller åtgärdsanställning: 1 mnkr till 

service- och tekniknämnden 

 Ungdomsverksamhet: 0,5 mnkr till kulturnämnden 

 Införa språktest vid rekrytering till äldreomsorg, LSS, förskola och fritidsverksamhet: 0,5 mnkr till 

kommunstyrelsen 

 Kommungemensamma personalsociala aktiviteter: 1,8 mnkr till kommunstyrelsen 

 Kommunövergripande satsning på kompetensförsörjning: 1 mnkr till kommunstyrelsen 

Beaktat att medel reserveras för satsningarna ovan finns det i dagsläget 64,9 mnkr kvar att besluta om av 

kommunens avsatta medel. Troligen kommer inte alla medel som reserverades inför 2020 att förbrukas 

och dessa återförs i så fall till fonden. Integrationsfonden tillförs också löpande nya medel utifrån 

ersättningen från Migrationsverket. Sammantaget innebär det att det kommer finnas ytterligare medel 

kvar att besluta om under nästa år. 
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Förutsättningar och prioriteringar 
utifrån kommunplanen 
Utgångspunkten för planeringen inför planperioden 2021-2023 är de övergripande målen och resultat-

målen i kommunplan 2019-2022. Nedan sammanfattas förutsättningar och prioriteringar som påverkar 

nämndernas och bolagens arbete under kommande år. Här redovisas också åtgärder och satsningar som 

kommer genomföras för att nå målen i kommunplanen. 

Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning 

Befolkningstillväxten i Katrineholm fortsätter. Under det första halvåret 2020 ökade befolkningen med 

65 personer och vid halvårsskiftet hade kommunen 34 820 invånare. Efterfrågan på mark har varit hög 

under 2020 och nästa år beräknas byggnation starta av ytterligare cirka 300 bostäder, med en fördelning 

mellan bostadsrätter och hyresrätter. Det finns ett fortsatt behov under 2021 att öka kommunens 

markinnehav och ta fram fler nya detaljplaner för tomter, flerbostadshus och företagsetableringar.  

När pågående planer vinner laga kraft kommer också projektering och upphandling av infrastruktur 

påbörjas inom ett flertal planerade markområden för bostäder, handel och industri.  

Kommunens service till företag och privatpersoner ska utvecklas ytterligare genom fortsatta företags-

besök, digitalisering, dialog, och ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Tillståndsgivning och annan 

myndighetsutövning ska vara snabb och korrekt med en hög servicenivå. Gemensamma analyser och ett 

nära samarbete mellan kommunen, företagare och Arbetsförmedlingen ska ge ökade möjligheter att 

möta näringslivets kompetensbehov på kortare och längre sikt.  

Lågkonjunkturen som accelererat till följd av pandemin har medfört en stigande arbetslöshet. Vid sidan av 

arbetet för fler företagsetableringar och förbättrat företagsklimat kommer riktade åtgärder vidtas för att 

kommunens mål ska kunna nås när det gäller att öka sysselsättningen, få fler att övergå till egen försörjning 

och minska kostnaderna för försörjningsstöd. Detta är högt prioriterat och en rad olika insatser och projekt 

kommer starta och fortsätta under kommande år i nära samverkan mellan kommunens förvaltningar, 

näringslivet och Arbetsförmedlingen. Arbetet är också ett led i att trygga kommunens egen kompetens-

försörjning. För att stävja att försörjningsstöd utbetalas på felaktiga grunder ges också ett uppdrag att 

kartlägga och sätta stopp för felaktiga utbetalningar och välfärdsbedrägerier. 

Resultatmål Prioriteringar 2021 

Invånarantalet ska öka till minst 

35 500 personer vid 

mandatperiodens slut 

KS, BMN 

 Ta fram nya planer för tomter, flerbostadshus och företagsetableringar  

 Öka kommunens markinnehav  

 Projektering och upphandling av infrastruktur när planer för bostads-, 

handels- och industriområden vinner laga kraft 

 Destinations-/platsutveckling i samverkan med Plus Katrineholm AB för 

att stärka varumärket Katrineholm som plats att bo, leva och verka på och 

som en destination att besöka 

 Utveckling av befintliga servicepunkter för ökad samhällsservice på 

landsbygden 

Förbättrat företagsklimat 

KS, BMN, STN, KIAB 

 Fortsatta företagsbesök 

 Analys och åtgärder på lång och kort sikt utifrån Svensk Näringslivs 

undersökning av företagsklimatet 

 Utveckling av service till företag och privatpersoner i samband med 

bygglovsansökningar och miljöärenden 

 Korta handläggningstider genom ökad digitalisering och automatisering 

av tidskrävande processer 
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Resultatmål Prioriteringar 2021 

Växande och breddat näringsliv 

KS 

 Proaktivt arbete för att hitta nya potentiella etableringar, både lokalt, 

nationellt och internationellt 

 Årlig handlingsplan för ett levande centrum utifrån nytt avtal mellan 

handel, fastighetsägare och kommun 

 Fortsatt utveckling av logistikcentrum tillsammans med GDL med fokus på 

att säkerställa bra tågförbindelser och avgångstider, delta i 

planeringsnätverk samt verka för nya etableringar med inriktning logistik 

 Samverkan för att möta näringslivets kompetensbehov på kort och lång 

sikt 

Fler unga entreprenörer 

KS, BIN, VIAN 

 Fortsatt arbete med Ung Företagsamhet, UF 

 Samverkansprojekt mellan näringsliv, skola och exempelvis ung 

entreprenör för mer riktade aktiviteter i skolan 

Fler arbetstillfällen 

KS 

 Verka för fler etableringar och ett bra företagsklimat som skapar 

möjligheter till fler arbetstillfällen 

Ökad sysselsättning 

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

VON, KFAB 

 Fortsatt aktivt arbete inom alla förvaltningar för att ta emot fler på praktik 

eller olika former av åtgärdsanställning 

 Fortsatt satsning på feriejobb för ungdomar 

 Projektet Kompetens inför framtiden som syftar till att stärka kompetensen 

hos permitterade, varslade eller anställda personer inom ekonomiskt 

utsatta branscher 

 Förebyggande projekt för att förhindra avhopp från gymnasiet, 

#KlarFramtid 

 Utvecklad samverkan mellan skolan och Viadidakt kring ungdomar inom 

kommunens aktivitetsansvar 
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Resultatmål Prioriteringar 2021 

Ökad övergång från 

försörjningsstöd till egen 

försörjning 

SOCN, VIAN 

 Införa kompetenshöjande aktiviteter inom försörjningsstödet med krav på 

daglig närvaro för ökat stöd att komma vidare till egen försörjning 

 Fortsätta den påbörjade satsningen aktivt försörjningsstöd för att växla 

bidrag till jobb 

 Utöka resurserna för handledning så att fler kan tas emot för praktik eller 

åtgärdsanställning inom kommunens verksamheter 

 Projekten KLARA som riktar sig till utrikesfödda kvinnor och LIKES med 

fokus på utbildning inom vård och barnomsorg, två 

arbetsmarknadsprojekt för försörjningsstödstagare 

 Fortsatt arbete för att genom MIKA-metoden och nya projektet MIKA YB 

tillvarata och utveckla kompetens inom bristyrken såsom kockar, 

kockassistenter och lokalvårdare 

 Projektet Lyckliga bibblan som syftar till att öka samhällsengagemang och 

ge verktyg för att närma sig egen försörjning  

Minskade kostnader för utbetalt 

försörjningsstöd 

SOCN 

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

 Uppdrag att kartlägga och sätta stopp för felaktiga utbetalningar och 

välfärdsbedrägerier 

Attraktiva boende- & livsmiljöer 

Många nya detaljplaner för bostadsbebyggelse är under framtagande. De flesta är inom Katrineholms 

stad, men det finns även planer i kransorterna och på landsbygden. I planerna ses en variation av 

bostadstyper med allt från enbostadshus och rad-/parhus till flerbostadshus. Bedömningen är att 

bygglovsansökningarna även under 2021 kommer vara fler än tidigare. Antalet bygglovsansökningar 

ökade under 2020, till viss del kopplat till pandemin men också genom ökat villabyggande.  

Fortsatta satsningar på belysning, lekplatser och offentlig konst är ett viktigt led i kommunens arbete med att 

skapa attraktiva boende- och livsmiljöer. Under 2021 planeras konstnärlig gestaltning av scaniarondellen 

samt ytterligare en muralmålning i centrala Katrineholm.  

Tillgänglighet och trygghet för oskyddade trafikanter är prioriterat vid infrastrukturinvesteringar. Arbetet 

med informationsspridning, bland annat riktat till barn och unga, fortsätter för att få fler att välja att gå eller 

cykla istället för att åka bil. Det är också ett led i arbetet med att minska antalet olyckor och nå nollvisionens 

mål. När det gäller målet att resandet med kollektivtrafik ska öka styrs förutsättningarna i hög grad av hur 

pandemin utvecklas under nästa år. 

Det nya parkeringshuset Loket kommer att hantera uthyrning av p-platser genom ett nytt parkerings-

ledningssystem. Det blir även ett pilotprojekt för hur lediga p-platser kan visualiseras och på sikt kopplas 

ihop med offentliga parkeringsplatser inom centrumområdet. 

Kommunens krisberedskap och arbete med civilt försvar ska ges högre prioritet och en revidering av de 

övergripande styrdokumenten kommer genomföras. Syftet är att samla trygghets- och säkerhetsarbetet 

och ta ett helhetsgrepp om arbetet. Kontinuitetsplanering för samhällsviktiga verksamheter kommer 

prioriteras och trygghetspunkter utvecklas. Kartläggningen av det brottsförebyggande arbetet ska 

digitaliseras och vidareutvecklas för att effektivt kunna planera och följa upp arbetet. 

Resultatmål Prioriteringar 2021 

Fler bostäder, med variation mellan 

olika bostadstyper och 

upplåtelseformer 

KS, BMN, KFAB 

 Framtagande av nya planer och tomter för bostadsbyggande 

Tryggare offentliga miljöer 

KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, 

VIAN, VON, KFAB, KIAB, VSR 

 Utökad satsning på systematiskt trygghets- och säkerhetsarbete 

 Fortsatta satsningar på belysning, lekplatser och offentlig konst 

 Åtgärder för säkrare gång- och cykelpassager, bland annat vid Järvenskolan 
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Resultatmål Prioriteringar 2021 

Resandet med cykel och till fots ska 

öka 

KS, STN 

 Informationsinsatser, bland annat deltagande i den nationella tävlingen Gå 

och cykla till skolan som vänder sig till F-6 skolor 

 På prov stänga för genomfartstrafik mellan Gatstuberg och Djulö för att öka 

trygghet och attraktivitet för fotgängare och cyklister  

 Inför 2022 budgeteras medfinansiering av gång- och cykelväg mellan 

Villahagen och Sköldinge skola (finns i länstransportplanen), förutsatt 

medfinansiering från Trafikverket och Leader  

Resandet med buss och tåg ska öka 

KS 

 Ny busslinje till Kronfågel startar i december och fler utökningar utreds 

 Utbyte/upprustning av busskurer 

Förbättrad standard på gator, 

vägar, gång- och cykelvägar 

KS, STN 

 Utökat arbete med asfaltering och beläggningsytor 

 Digitalisering och effektivisering av administrationen kring grävtillstånd och 

grävåterställning 

Alla katrineholmare ska erbjudas 

fiberbaserat bredband senast 2020 

KS 

 Projektet Utveckla företag på landsbygden för att stimulera fler företag och 

fastighetsägare på landsbygden att ansluta sig 

En stark & trygg skola för bättre kunskaper 

Ett av kommunens högst prioriterade fokusområden kommande år är ett fortsatt intensivt arbete för att 

höja skolresultaten. Detta avspeglas i resursfördelningen 2021 där bildningsnämndens ram förstärks 

samtidigt som krav ställs på intern omfördelning. Syftet är att säkerställa att resurserna används så effektivt 

som möjligt för att stärka förutsättningarna för ökad måluppfyllelse i grundskolan. Ett led i detta är även att 

se över den socioekonomiska resursfördelningsmodell som tillämpas för att fördela resurser till skolorna. 

Det systematiska kvalitetsarbetet kommer att förstärkas ytterligare, med målet att bedriva ett offensivt 

kvalitetsarbete där innovation och nytänkande genomsyrar verksamheten. I samarbete med Skolverket 

fortsätter även utvecklingsarbetet ”Samverkan för bästa förskola och skola” som omfattar sex förskolor, två 

grundskolor samt förvaltningsledningen.  

Arbetet med att bygga ut förskolan i takt med volymökningarna fortsätter. Nästa år ska kommunens 

långsiktiga plan för förskolan uppdateras och nya förskolor planeras att byggas 2022 och 2023. Parallellt sker 

upprustning av befintliga förskolor, närmast på tur står Häringe förskola i Valla.  
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Utöver de pågående skolbyggnationerna vid Järven och på Norr kommer under nästa år en tillbyggnation ske 

av Sandbäcksskolan samtidigt som skolan även får en ny idrottshall. 

Kommunens så kallande 1:1-satsning på digitalisering och digitala arbetsredskap för elever och pedagoger 

fortsätter. Parallellt sker förtätning av accesspunkter samt modernisering av skolornas nätverk och 

fiberanslutningar. Erfarenheter från vårens distansundervisning inom gymnasieskolan ska tas tillvara för att 

fortsätta utveckla utbildningen genom digitalisering. 

Inom ramen för utvecklingen av kommunens skogsförvaltning kommer lämpliga platser och förutsättning för 

skolskogar att inventeras samtidigt som förutsättningar för Naturskola i Katrineholm utreds. 

En stigande arbetslöshet kan orsaka ett ökat inflöde till vuxenutbildningen framöver. Katrineholms kommun 

kommer fortsätta att prioritera att sätta av resurser för medfinansiering av yrkesvux under 2021. Samtidigt 

kommer arbetet med att utveckla vuxenutbildningens kvalitet och effektivitet intensifieras. Nyckeln för att 

säkerställa en snabbare genomströmning av elever och en långsiktigt hållbar ekonomi är att öka 

måluppfyllelsen inom sfi.  

Vuxenutbildningen påverkas av kommande förändringar i det statliga regelverket, bland annat ändringar i 

skollagen. Målet för komvux kompletteras med att utbildningen även ska vara en bas för den nationella och 

regionala kompetensförsörjningen. 2022 införs också en förenklad betygsskala inom delar av komvux. 

Vidare avser regeringen, som en del i januariöverenskommelsen, att införa en språkplikt i socialtjänstlagen. 

Förslaget innebär ett krav på att personer med försörjningsstöd vid behov ska delta i grundutbildning i 

svenska, vilket kan skapa ett tryck på att tillhandahålla lösningar för dem som på grund av bristande 

progression inte längre får läsa reguljär sfi. 

Resultatmål Prioriteringar 2021 

Trygg och utvecklande 

förskoleverksamhet 

BIN, KULN, STN 

 Uppdatering av den långsiktiga planen för utbyggnad av förskolan, nya 

förskolor planeras att byggas 2022 och 2023 

 Upprustning av Häringe förskola i Valla 

 Satsning på kompetenshöjande insatser för barnskötare och 

barnskötarbiträden inom förskolan 

 Fortsatt arbete för sänkt sjukfrånvaro med stöd av HR-enheten 

 Fortsatt utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet  

 Samverkan mellan förskola och bibliotek för att ge förutsättningar för att 

alla barn ska hitta läslust och tidigt klara kunskapsmålen 

 Utveckling av måltidspedagogiken 

 Projektet Sång på gång för att främja språkinlärning och integration genom 

babysång för föräldralediga på öppna förskolan 

Fler elever ska klara målen i 

grundskolan och nå höga resultat 

BIN, KULN, SOCN 

 Förstärkta resurser samt krav på omfördelning i syfte att effektivisera och 

stärka måluppfyllelsen i grundskolan  

 Fortsatt utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet och av arbetet med 

att följa upp varje elevs lärande i syfte att sätta in rätt åtgärder vid rätt tid 

 Kompetenshöjning kring betyg och bedömning 

 Förstärkta insatser för att övergången mellan verksamhetsformerna F-6 och 

7-9 inte ska påverka kunskapsutvecklingen negativt samt analyser av 

kunskapsutvecklingen inom de ämnen där flest elever har betyget F (ej 

godkänd) 

 Genomföra lov- och sommarskolor 

 Utveckling av det förebyggande, främjande och åtgärdande 

elevhälsoarbetet på skolorna 

 Fortsatt arbete med SamTid, för att ge stöd och vägledning till föräldrar som 

har barn med omfattande skolfrånvaro 

 Fortsatt arbete med SkolFam, ett systematiskt arbete med placerade barns 

skolgång 

 Prioritering av simundervisning i simhallen 
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Resultatmål Prioriteringar 2021 

Fler elever ska klara målen i 

gymnasieskolan och nå höga 

resultat 

BIN, KULN, SOCN 

 Genomföra en utredning/översyn gällande Katrineholms gymnasieskola för 

att fortsatt kunna hålla en hög kvalitet på utbildningen och vara en attraktiv 

utbildningsanordnare för både elever och företag/organisationer 

 Nytt prognosverktyg för kontinuerlig uppföljning av elevers studieresultat, 

som ger ökade möjligheter till dialog och coaching för högre resultat 

Ökad trygghet i skolan 

KS, BIN, STN, KFAB 

 Satsning på trygghetsskapande åtgärder för barn och unga, både i skolan 

och på fritiden, genom bland annat fler vuxna och övervakningskameror 

 Utveckling av agerandet vid befarade kränkningar, från det akuta skedet till 

utredning och kommunikation samt handlingsplaner och uppföljningar 

Mer fysisk aktivitet och utveckling 

av skolmåltiderna ska stärka barns 

och elevers hälsa och studieresultat 

KS, BIN, KULN, STN, KFAB 

 Alla kommunens förskolor arbetar med ”Hållbar framtid” som bland annat 

innebär en hälsosam livsstil  

 Fortsatt kommunövergripande arbete kring att främja goda hälsosamma 

matvanor, med informationsinsatser riktade till bland annat personal i 

förskola och skola, vårdnadshavare och allmänheten 

Fler studerande ska klara målen i 

kommunal vuxenutbildning 

VIAN 

 Intensifierat systematiskt kvalitetsarbete inom vuxenutbildningen 

 Projektet Fogelstadkvinnor på 2020-talet riktat till utrikesfödda kvinnor 

Fler ska gå vidare till studier på 

eftergymnasial nivå 

BIN, VIAN 

 Stärkt studie- och yrkesvägledning genom hela grund- och gymnasieskolan 

 Utvecklad samverkan och anpassad studievägledning inom 

vuxenutbildningen i syfte att fler ska läsa vidare 

 Ökad samverkan med olika utbildningsanordnare för att tillhandahålla 

platser inom högre studier på hemorten 
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Trygg vård & omsorg 

Inför 2021 förstärks vård- och omsorgsnämnden ram. Detta är ett uttryck för en tydlig prioritering av att 

ytterligare stärka och utveckla vården och omsorgen för kommunens äldsta invånare, men också inom 

funktionsstödsområdet. En omfattande kompetenssatsning kommer även genomföras genom det så kallade 

äldreomsorgslyftet. 

Vid årsskiftet 2020/2021 kommer det nya vårdboendet Dufvegården stå färdigt. Öppnandet av boendet med 

sina 96 platser, ger förutsättningar att ta nästa steg i det långsiktiga arbetet med att utveckla och 

dimensionera boendestrukturen för brukare inom vård och omsorg. Nästa år planeras verksamheterna vid 

Strandgårdens och Furulidens vårdboenden att flyttas till Dufvegården samtidigt som uppdrag ges till KFAB 

att under 2021 påbörja renovering av äldreboendet Strandgården samt omvandla Malmgården till 

trygghetsboende. I början av 2021 kommer också det nya LSS-boendet Humlen stå färdigt för inflyttning. 

Under 2020 har verksamheten anpassats för att säkerställa en trygg och säker vård och omsorg genom att 

minska smittspridningen och säkerställa nödvändiga insatser för brukarna. Stort fokus har legat på att skaffa 

fram skyddsutrustning och på informationsspridning för att minska smittspridning och oro. För att öka 

beredskapen kommer ett lager för skyddsutrustning inrättas. Fortsatt utveckling sker också för att stärka 

arbetet kring basala hygienrutiner och klädregler. Även det kommunövergripande arbetet kring 

fallprevention fortsätter för att förebygga fallolyckor bland äldre, genom bland annat filmer kring vikten av 

fysisk aktivitet och goda matvanor. 

Ökad användning av välfärdsteknik inom vård och omsorg är prioriterat och ska bidra till att göra vardagen 

enklare och tryggare för människor i behov av stöd. Under 2021-2022 kommer sensorteknik implementeras, 

en teknik som kan få stor betydelse för att klara demografin och den framtida välfärden. Erfarenheter från 

pandemin kommer också att tas tillvara för att fortsätta utveckla digitala utbildningar och mötesformer. En 

prioriterad investering nästa år är implementeringen av gemensamt verksamhetssystem för vård- och 

omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen, där upphandling pågår hösten 2020. 

Lyckliga Gatornas kärnverksamhet i form av fritidsaktiviteter kommer permanentas genom en omfördelning 

av ramar. Verksamheten, som är ett led i prioriteringen av tidiga och förebyggande insatser för barn och 

unga, fortsätter att utvecklas, exempelvis genom att ta tillvara erfarenheterna från det flexibla och 

uppsökande arbetssätt som testades framgångsrikt under coronapandemin. 

Utveckling av insatser på hemmaplan för att minska kostnaderna för externa placeringar är ett prioriterat 

utvecklingsområde 2021. Det handlar bland annat om tidiga insatser och möjligheter att få vård på 

hemmaplan för barn och ungdomar i riskzonen för kriminalitet och riskbruk. Behandlings- och stödinsatser 

kommer också fortsätta att utvecklas för att möta behovet av hemmaplansinsatser för personer med 

beroende.  

Mot bakgrund av ökande kostnader för HVB-placerade barn och ungdomar startas ett projekt under hösten 

som fortsätter nästa år. Målet är att genom teambaserat arbetssätt, gemensam handlingsplan och stöd i 

hemmet förbättra stödet till familjer med omfattande och komplexa problem, exempelvis försörjningsstöds-

beroende, arbetslöshet, trångboddhet, psykisk ohälsa och missbruk. Antalet barn som växer upp med våld i 

hemmet eller riskerar att utsättas för våld har ökat och möts upp med särskilda insatser som kan erbjudas 

så snart anmälan om oro inkommit. Förebyggande insatser kommer att också utvecklas i samarbete med 

familjecentralen. 

Resultatmål Prioriteringar 2021 

Fler brukare inom vård och omsorg 

ska ha en positiv upplevelse kring 

bemötande, förtroende och 

trygghet 

KS, VON, KFAB 

 Kompetenssatsning genom äldreomsorgslyftet 

 Förstärkt arbete kring värdegrund och bemötande 

 Språktester och utdrag ur belastningsregistret vid rekrytering 
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Resultatmål Prioriteringar 2021 

Ökade förutsättningar för 

aktiviteter för brukare inom vård 

och omsorg 

KULN, VON 

 Fortsatt utvecklingsarbete kring sociala aktiviteter, utomhusaktiviteter och 

fysisk aktivitet med utgångspunkt från brukarnas önskemål  

 Utvecklad samverkan mellan förvaltningar kring sociala aktiviteter och 

kulturell verksamhet för brukare inom vård och omsorg 

Måltiderna inom vård och omsorg 

ska utvecklas 

STN, VON 

 Vidareutveckling av arbetet runt måltider inom särskilt boende för äldre 

med fokus på måltidschecklista, sociala måltider samt förebygga och 

behandla undernäring 

 Uppföljning, näringsvärdesberäkning och utveckling av matlådor till äldre 

 Nutritionsutbildning för personal inom hemtjänst och funktionsstöd 

Stärkt patientsäkerhet inom vård 

och omsorg 

VON 

 Fortsatt stärkt samverkan med regionen och internt 

 Arbete kring basala hygienrutiner och klädregler 

 Inrätta lager för skyddsutrustning 

Ökad möjlighet till delaktighet och 

inflytande 

SOCN, VON 

 Fortsatt utvecklingsarbete kring metoden IBIC (Individens Behov i Centrum) 

och dokumentation 

Anhörigstödet ska utvecklas 

SOCN, VON 

 Stärka möjligheten till digitala möten med anhöriga 

Förebyggande och tidiga insatser 

för barn och unga ska prioriteras 

KS, BIN, KULN, STN, SOCN 

 Lyckliga Gatornas kärnverksamhet i form av fritidsaktiviteter permanentas 

 Utveckling av arbetet inom skolornas elevhälsoteam 

 Utbildning inom NPF-området för personal inom förskola och skola 

 Utveckling av förebyggande och tidiga insatser för barn som växer upp med 

våld i samarbete med familjecentralen  

 Evenemanget 16 days of activism, som är en del av arbetet mot våld i nära 

relationer, uppfostringsvåld samt hedersrelaterat förtryck 

Fler ska få en förbättrad situation 

efter kontakt med individ- och 

familjeomsorgen 

SOCN 

 Utvecklat stöd till familjer med komplexa vårdbehov genom teambaserat 

arbetssätt, gemensam handlingsplan och ökat stöd i hemmet 

Öppna insatser och 

hemmaplanslösningar ska 

användas i ökad utsträckning inom 

individ- och familjeomsorgen 

SOCN 

 Utveckling av behandlings- och stödinsatser för att möta behovet av 

hemmaplansinsatser för personer med beroende 

 Utveckling av tidiga insatser och möjligheter att få vård på hemmaplan för 

barn och ungdomar i riskzonen för kriminalitet och riskbruk 

Kommunens kostnader för 

placeringar ska minska 

BIN, SOCN, VON 

 Noggrann uppföljning av placeringar i samverkan mellan berörda 

förvaltningar 

 Utveckling av hemmaplanslösningar (se ovan) 

Färre barn och unga ska utsättas för 

risk att skadas till följd av eget eller 

andras bruk av tobak, alkohol eller 

narkotika 

KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN 

 Fortsatt arbete utifrån ANDTS-strategin (alkohol, narkotika, doping, tobak 

och spel om pengar) och undersökningen Liv och Hälsa ung 2020 

 Kommunövergripande insatser kring antilangningskampanjer, rökfri 

arbetstid, rökfria utomhusmiljöer, anti-dopningsmetoden 100 % ren 

hårdträning, feriearbete ANDTS-ambassadörer samt ANDTS-coachmetoden 

 Utifrån det idrottspolitiska programmet ta fram exempel på ANDTS-policy 

som föreningar kan tillämpa i sina verksamheter  

 Regelbunden tillsyn av försäljningsställen för tobak och folköl samt av 

rökfria miljöer, exempelvis skolor och lekparker 
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Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv 

Gymnastiken är en av kommunens snabbast växande idrotter för barn och unga. Nästa år görs en satsning 

på utökade ytor för gymnastik genom ombyggnation av den kombinerade gymnastik-, tennis- och boule-

hallen. Eftersom gymnastiken då tar över de ytor som idag används för boule, görs även en satsning på att 

bygga in de nuvarande utomhusbanorna för boule till året-runt-banor med tillhörande samlingsyta och 

toaletter. På utsidan iordningställs en yta för parkeringsplatser och tillfartsväg.  

Den nya isarenan på Backavallen har tagits i bruk och projektet fortsätter nästa år med byggnation av ny 

servicebyggnad med omklädningsrum. Backavallens energianvändning kommer också effektiviseras genom 

bland annat solenergi från isarenans tak.  

Pandemin har påverkat förutsättningarna för sociala aktiviteter riktade till brukare inom vård och omsorg. 

Aktiviteter har fått anpassas och större evenemang ställas in. Under 2021 ska arbetet med att utveckla de 

sociala aktiviteterna utifrån brukarnas önskemål fortsätta. I detta arbete är medarbetarnas engagemang och 

kreativitet av avgörande betydelse. Syftet är inte bara att skapa trevliga stunder i vardagen. En innehållsrik 

dag med olika former av aktivitet är grunden för välmående och har till exempel stor betydelse för 

nattsömnen. Det är även ett sätt att motverka ensamhet och skapa meningsfullhet i vardagen. 

Satsningar på offentlig konst och konstnärlig utsmyckning av verksamhetslokaler prioriteras även nästa år. 

Inom konsthallen fortsätter arbetet med att tillgängliggöra konsten för fler invånare genom målgrupps-

anpassade aktiviteter. Lokstallsområdet, som tilltalar människor i olika åldrar och med olika intressen och 

bakgrund, fortsätter utvecklas som kulturcentrum och besöksmål. En satsning görs även under 2021 på 

kulturnämndens ungdomsverksamhet, som tillförs medel från integrationsfonden.  

Genom att Lyckliga Gatornas kärnverksamhet permanentas kommer verksamheten kunna ge fler barn och 

unga tillgång till trygga platser, trygga vuxna och en meningsfull fritid med både kultur-, natur- och sport-

aktiviteter. Samarbeten med föreningslivet och näringslivet kommer fortsätta att utvecklas.  

För att stötta föreningar inom kulturområdet i att söka medel till, starta och genomföra projekt inleds en 

satsning för att stötta och ge ökad service till föreningarna under projektprocessen. För att bredda kulturlivet 

med fokus på mångfald och kvalitet kommer kommunen också delta i flera samverkansprojekt, bland annat 

med Julita Gård, Musikens Hus Akademin och Studiefrämjandet, förutsatt att extern finansiering beviljas.  
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Under 2021 genomförs sista steget i satsningen på aktivitetsparker i alla kransorter då en aktivitetspark 

anläggs i Forssjö. För att utveckla förutsättningarna för friluftsliv ska en översyn av kommunens 

vandringsleder göras. Bland annat kommer tillgängligheten att förbättras på naturstigen mellan fågeltornets 

parkering och Gersnäs och Sörmlandsleden få ny sträckning genom centrala Katrineholm. 

Resultatmål Prioriteringar 2021 

Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- 

och fritidslivet 

KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VON 

 Utökade ytor för gymnastik samt nybyggnation året-runt-banor för boule 

 Ny servicebyggnad med omklädningsrum på Backavallen 

 Fortsatt utveckling av sociala aktiviteter för brukare inom vård och omsorg, 

bland annat genom fler digitala möjligheter  

 Ökad tillgänglighet genom utveckling av e-tjänster för att boka idrottslokaler 

och scener, digitala möjligheter för biljettförsäljning, karttjänster och 

”livestream”-möjligheter 

 Utvecklat samarbete mellan grundskolan och Kulturskolan 

 Samarbete med Region Sörmland och RF-SISU Sörmland för att främja 

fysisk aktivitet, bland annat genom att se över elevhälsans möjlighet att 

arbeta med Fysisk Aktivitet på Recept 

Kultur, idrott och fritid för barn och 

unga ska prioriteras 

KS, BIN, KULN, STN, VON 

 Lyckliga Gatornas kärnverksamhet i form av fritidsaktiviteter permanentas 

 Satsning på kulturnämndens ungdomsverksamhet 

 Fortsatta aktiviteter inom vård och omsorg utifrån kulturstrategin för barn 

och unga med fokus på kultur för, med och av barn och unga 

Jämställda kultur- och 

fritidsverksamheter 

KS, BIN, KULN, STN, VON 

 Fortsatt arbete utifrån kommunens handlingsplan för jämställdhet enligt 

CEMR, bland annat kring att anläggningar och verksamheter inom idrott och 

kultur ska vara tillgängliga på lika villkor oavsett kön 

Hållbar miljö 

Katrineholm har fyra fokusområden i sitt miljöarbete: minskad klimatpåverkan, rena sjöar och vattendrag, 

biologisk mångfald samt god bebyggd miljö. Det lokala miljöarbetet, som tar sin utgångspunkt i de globala 

målen i Agenda 2030, skapar förutsättningar för en hållbar utveckling och är prioriterat. Inför 2021 avsätts 

ökade resurser till miljöstrategiska åtgärder. Kommunikation och kunskapsspridning är viktiga hörnstenar 

för att nå framgång och därför en viktig del i kommande miljöprojekt. 

Kommunens arbete för minskad klimatpåverkan fortsätter på bred front. Under 2021 genomförs en satsning 

för att ytterligare minska användningen av fossila drivmedel inom kommunens verksamheter, bland annat 

genom övergång till elbilar på landsbygden. Den ökade användningen av resfria digitala möten och andra 

digitala lösningar bidrar också till minskad klimatpåverkan. Satsningar görs även på att främja gång- och 

cykeltrafik och på kollektivtrafiken.  

Under 2021 planeras en klimatanpassningsplan tas fram för Katrineholms kommun. En del i arbetet med 

klimatanpassning är att hantera dagvatten och minska risken för översvämningar. Det kan bland annat ske 

genom anlagda våtmarker, som även minskar utsläppen av näringsämnen till sjöar och vattendrag. Nästa år 

börjar en våtmarksyta vid Mejeridiket anläggas i samarbete med näringslivet samtidigt som förstudier startar 

för våtmarker på fler platser. 

Avloppsinventeringen går under 2021 och 2022 in i det sista geografiska området, Sköldinge-Valla-Lerbo. 

Många nya små avlopp som anläggs är så kallade minireningsverk. Under 2021 genomförs tillsyn på de 

äldsta minireningsverken för att säkerställa att de sköts bra. Tillsynsprojektet avseende hästgårdar fortsätter 

med målet att minska övergödningen genom information och kontroller av gödselhantering. Ett nytt 

tillsynsprojekt planeras kring tandläkarmottagningars hantering av amalgam för att minska utsläpp av 

kvicksilver. 

Nästa år påbörjas arbete med revidering av renhållningsordningen, som är kommunens styrande dokument 

när det gäller avfall och återvinning och består av två delar; föreskrifter om avfallshantering samt avfallsplan. 

Uppdraget ligger på Sörmland Vatten och Avfall AB och sker i samverkan med kommunen. Det är oklart hur 

det kommer att gå med den hushållsnära insamlingen av förpackningar. Enligt förordningen om insamling 
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av förpackningsavfall ska 60 procent av hushållen få sina förpackningar hämtade vid fastigheten 2021 och 

samtliga hushåll 2025. Inte något insamlingsföretag har fått tillstånd av Naturvårdsverket att sköta 

insamlingen, vilket sannolikt innebär att förordningen kommer att ses över. 

En ny skogsbruksplan har tagits fram med fokus på långsiktig skogsförvaltning med hänsyn till naturvärden, 

friluftsliv och ekonomi. Planen implementeras under 2021. Ett fortsatt arbete sker även utifrån målet att 

främja biologisk mångfald genom aktiva åtgärder och naturskydd. 

Resultatmål Prioriteringar 2021 

Ökad andel miljöfordon i 

kommunens verksamheter 

STN, KFAB, KIAB 

 Satsning för att ytterligare minska användningen av fossila drivmedel inom 

kommunens verksamheter, bland annat genom övergång till elbilar på 

landsbygden 

Ökad energieffektivitet i 

kommunens lokaler 

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

VON, KFAB, KIAB 

 Åtgärder för energieffektivisering sker i samband med underhåll och 

nybyggnation 

Ökad solelproduktion 

KS, BMN, KFAB, KIAB 

 Backavallens energianvändning kommer effektiviseras genom bland annat 

solenergi från den nya isarenans tak 

Minskade utsläpp av näringsämnen 

och föroreningar till sjöar och 

vattendrag 

KS, BMN, STN, KVAAB 

 Muddring för att rena Öljaren 

 Sista etappen i arbetet med inventering av enskilda avlopp  

 Fortsatt arbete kring hästhållningens påverkan på sjöar och vattendrag 

 Våtmarksarbete vid Mejeridiket i samarbete med SKF, Tekniska Verken, 

Finja och Sörmland Vatten 

 Förstudie och projektering av våtmarksytor vid Lasstorpsdiket 

 Förstudie våtmark vid Djulö samt projektering av omledning av dagvatten 

från Lövåsenområdet och Logistikcentrum 

Nedskräpningen ska minska 

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

KVAAB 

 Fortsatt arbete med riktade kommunikationsinsatser för att minska 

nedskräpning 

 Katrineholms förskolor och skolor deltar i skräpplockardagarna 

 Projektet Lyckliga skogen i samverkan med Friluftsfrämjandet, för att 

öka barns och ungas förståelse för natur och miljö 
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Resultatmål Prioriteringar 2021 

Biologisk mångfald ska främjas 

genom aktiva åtgärder och 

naturskydd 

KS, STN 

 Ny skogsbruksplan och långsiktig skogsförvaltning med hänsyn till 

naturvärden, friluftsliv och ekonomi 

 Fler insektshotell ska placeras ut 

 Inventering av grönytor för omställning till ängsmarker 

Klimatsmartare måltider i 

kommunens måltidsverksamhet 

STN 

 Fasa ut och ersätta användandet av plastmaterial, såsom 

engångsartiklar, med miljövänliga alternativ 

 Fortsatt arbete utifrån måltidspolitiska programmet för att minska 

mängden kött och importerade livsmedel samt öka livsmedel i 

säsong 

 Uppföljning av matsvinn utifrån Livsmedelsverkets framtagna 

nationella metod 

Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation 

Kompetensförsörjning är ett område där utmaningarna kommer bli allt större. Förutom att rekryteringar 

behövs för att möta ökande verksamhetsvolymer till följd av demografin, behöver också nya medarbetare 

ersätta dem som går i pension. Rekryterings- och bemanningsfrågorna kommer därmed att vara centrala 

framöver. Under nästa år kommer både kommunens övergripande och flera nämnders kompetensförsörj-

ningsplaner att följas upp och revideras. Genom att arbeta systematiskt och långsiktigt med kompetens-

försörjningsplaner skapas överblick, medvetenhet, samsyn och handlingsberedskap. För att minska 

sårbarheten vid framtida kriser finns behov av att se över och dokumentera kommunens kompetenser. 

Samtidigt ses möjligheten över att redan i anställningsavtalet krisplacera nyckelkompetenser. 

Flera satsningar på komptetensutveckling för kommunens medarbetare genomförs nästa år, bland annat 

inom förskola och äldreomsorg. För att trygga tillgången på framtida ledare fortsätter chefsutvecklings-

programmet och traineeprogrammet. Samarbetet med universitet och högskolor ska också stärkas för att ge 

ökade möjligheter till vidareutbildning på hemmaplan.  

För att stimulera till bättre hälsa höjs friskvårdsbidraget till 1500 kr per år för kommunens medarbetare 

2021. En kommungemensam hälsovecka med hälsofrämjande och förebyggande aktiviteter för kommunens 

medarbetare kommer genomföras även nästa år. Syftet är att främja psykisk, fysisk och social hälsa och att 

öka gemenskap och medarbetarengagemang. En satsning görs även på kommungemensamma personal-

sociala aktiviteter, som inte kunnat genomföras under 2020 på grund av pandemin.  

En god arbetsmiljö ökar trivsel och delaktighet, som i sin tur främjar hälsa och engagemang. Området är 

prioriterat inför 2021 och det systematiska arbetsmiljöarbetet kommer stärkas genom aktiviteter utifrån 

framtaget årshjul. Både värdegrund och medarbetarskap omfattas och metodstöd har tagits fram. 

Målsättningen är även att under nästa år ta fram en kommunövergripande och långsiktig lönestrategi med 

handlingsplan. En tydlig och transparent lönepolitik är grundläggande för att skapa förståelse och trygghet i 

kommunens lönesättning.  

Digitaliseringsarbetet fortsätter att genomsyra hela den kommunala verksamheten och bidrar både till att 

öka tillgängligheten för kommunens invånare och till effektivisering. Inom flera förvaltningar pågår och 

planeras upphandlingar av verksamhetssystem, vilket tar tid och resurser och får stor inverkan på arbetet. 

Införandet av Office 365 samt erfarenheterna från pandemin har gett kommunen nya digitala arbetssätt. 

Under 2021 införs fler delar av Office 365 som stöder kommunen att bli en effektivare organisation. Även 

funktionerna i dokument- och ärendehanteringssystemet LEX kommer fortsätta utvecklas. Arbetet med 

övergången till e-arkiv intensifieras också då Katrineholms kommun vid årsskiftet blir fullvärdig 

medlemskommun i kommunalförbundet Sydarkivera.  

Kommunens ekonomiprocesser ska effektiviseras genom att i samarbete med förvaltningarna fortsätta 

utveckla användandet av det nya ekonomisystemet, bland annat gällande månadsbokslut, rapporter och 

inköp. Även investerings- och exploateringsprocesserna ska utvecklas genom förtydliganden och 

förenklingar, men också förändringar för att möta lagkrav och minimera framtida kostnader. 
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Resultatmål Prioriteringar 2021 

Säkrad kompetensförsörjning 

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

VON 

 Fortsatt aktivt arbete för att attrahera, rekrytera, utveckla och 

behålla medarbetare  

 Chefsutvecklingsprogram och traineeprogram 

 Uppföljning och revidering av kompetensförsörjningsplaner 

 Dokumentation av kompetenser för minskad sårbarhet 

Ökat medarbetarengagemang 

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

VON 

 Stärkt arbetsmiljöarbete, bland annat med fokus på ökat 

medarbetarengagemang 

Förbättrad hälsa för kommunens 

medarbetare 

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

VON 

 Höjt friskvårdsbidrag för kommunens medarbetare 

 Systematiskt arbetsmiljöarbete och fortsatt arbete med 

hälsofrämjande insatser 

 Satsning på kommungemensamma personalsociala aktiviteter 

Kommunens tillgänglighet för 

invånarna ska öka 

KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, 

VIAN, VON 

 Fortsatt arbete kring tillgänglighet, service och bemötande 

 Fortsatt satsning på utveckling av fullvärdiga e-tjänster 

 Digitala lösningar för ökad tillgänglighet under pandemin kommer 

permanentas och vidareutvecklas 

Ökad digital delaktighet 

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

VON 

 Uppdaterad version av Digidel och datorhandledning 

Ökad effektivitet genom nya 

samverkansformer internt och 

externt 

KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, 

VIAN, VON, KFAB, KIAB, KVAAB, VSR 

 Ökad samordning och samarbete mellan förvaltningar 

 Fler möjligheter till samverkan med andra kommuner kommer 

undersökas och utvecklas 

 Införandet av Office 365 ger nya digitala arbetssätt och verktyg 

Resultatet ska uppgå till minst en 

procent av skatteintäkterna 

KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, 

VIAN, VON 

 För att möta framtida och oförutsedda utmaningar budgeteras ett 

resultat på drygt två procent 

Nettodriftskostnaderna ska inte öka 

snabbare än skatteintäkterna 

KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, 

VIAN, VON 

 Effektiviseringar och åtgärder för ökad kostnadskontroll 

Avskrivningar ska under 

mandatperioden inte överstiga tre 

procent av driftbudgeten 

KS 

 Planering och prioritering av investeringar utifrån behov på längre 

sikt 
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Särskilda uppdrag 
Uppdrag till socialnämnden och viadidaktnämnden att införa kompetenshöjande aktiviteter inom 

försörjningsstödet med krav på daglig närvaro. Syftet är att stärka förutsättningarna för 

försörjningsstödstagare att komma vidare till egen försörjning. Arbetet ska redovisas löpande i samband 

med kommunstyrelsens månadsuppföljning. Uppdraget ska också redovisas inom ramen för kommunens 

tertialrapport, delårsrapport och årsredovisning. 

Uppdrag till socialnämnden att kartlägga och sätta stopp för felaktiga utbetalningar och 

välfärdsbedrägerier. I uppdraget ingår att inom ram inrätta en ny funktion med uppdrag att aktivt 

kartlägga och åtgärda förekomst av felaktiga utbetalningar samt olika former av välfärdsbedrägerier. 

Arbetet ska ske i nära samverkan med berörda förvaltningar, KFAB samt andra myndigheter. Arbetet ska 

redovisas löpande i samband med kommunstyrelsens månadsuppföljning. Uppdraget ska också redovisas inom 

ramen för kommunens tertialrapport, delårsrapport och årsredovisning. 

Uppdrag till bildningsnämnden att i samverkan med kommunstyrelsen genomföra 

trygghetsskapande åtgärder för barn och unga. Bildningsnämnden ansvarar för uppdraget men 

genomförandet ska arbetsledas av säkerhetschefen. I uppdraget ingår att genomföra olika typer av 

åtgärder som ökar tryggheten för barn och unga, både i skolan och på fritiden, genom exempelvis fler 

vuxna och övervakningskameror. Åtgärderna ska främja trygghet och psykiskt välmående bland barn och 

unga. De ska även bidra till ökad studiero och i förlängningen förbättrad måluppfyllelse i grundskolan. 

Uppdraget ska redovisas inom ramen för kommunens tertialrapport, delårsrapport och årsredovisning. 

Uppdrag till bildningsnämnden att omfördela internt motsvarande minst 6 mnkr för att 

effektivisera och stärka måluppfyllelsen i grundskolan. Syftet med uppdraget är att se över 

bildningsnämndens interna resursfördelning för att säkerställa att resurserna används så effektivt som 

möjligt för att stärka förutsättningarna för ökad måluppfyllelse i grundskolan. I uppdraget ingår även att 

se över och vid behov ändra den socioekonomiska resursfördelningsmodell som bildningsnämnden 

tillämpar för att fördela resurser till skolorna. Uppdraget ska redovisas inom ramen för kommunens 

tertialrapport, delårsrapport och årsredovisning. 

Uppdrag till kommunstyrelsen och bildningsnämnden att uppdatera den långsiktiga planen för 

utbyggnad av förskolan. I uppdraget ingår att göra en aktuell bedömning av kommande behov av 

förskoleplatser i olika delar av kommunen. Uppdraget ska återrapporteras senast i augusti 2021 inför 

beredningen av övergripande plan med budget 2022-2024. 

Uppdrag till KFAB att renovera och anpassa äldreboendet Strandgården. Uppdraget ska 

återrapporteras inom ramen för kommunens delårsrapport och årsredovisning. 

Uppdrag till KFAB att omvandla äldreboendet Malmgården till trygghetsboende. Uppdraget ska 

återrapporteras inom ramen för kommunens delårsrapport och årsredovisning. 

Uppdrag till service- och tekniknämnden, bildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden att 

effektivisera kostverksamheten. I uppdraget ingår att se över strukturen för tillagnings- och 

mottagningskök samt att beakta att ett produktionskök och en restaurang för allmänheten ska öppnas 

vid Dufvegården i januari 2022. Uppdraget ska återrapporteras senast i augusti 2021 inför beredningen av 

övergripande plan med budget 2022-2024. 

Uppdrag till kommunstyrelsen att på prov stänga av för genomfartstrafik mellan Gatstuberg och 

Djulö. Syftet är skapa förutsättningar för ett tryggare och attraktivare gång- och cykelstråk längs 

Kyrkogårdsvägen och Laxmans väg. Uppdraget ska återrapporteras senast i augusti 2021 inför beredningen 

av övergripande plan med budget 2022-2024.  
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Räkenskaper 
Övergripande driftbudget 2021 med plan 2022-2023 

Belopp i tkr Budget Budget Plan Plan  

Nämnd/benämning 2020 2021 2022 2023 

Övergripande politisk ledning -11 139 -11 656 -11 306 -11 306 

Bildningsnämnden -867 789 -900 720 -906 491 -915 937 

Kommunstyrelsen  -200 281 -196 500 -197 200 -197 200 

varav kommuncentrala -14 208 -14 936 -14 936 -14 936 

varav kommunledningsförvaltningen  -117 312 -110 388 -110 388 -110 388 

varav samhällsbyggnadsförvaltningen -65 761 -68 175 -68 875 -68 875 

varav kommunstyrelsens medel till förfogande -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 

Kulturnämnden -42 952 -43 205 -43 205 -43 205 

Bygg- och miljönämnden -534 -669 -669 -669 

Service- och tekniknämnden -111 900 -120 294 -120 294 -120 294 

Socialnämnden -191 307 -191 735 -191 735 -181 735 

Viadidaktnämnden  -64 714 -63 896 -60 896 -60 896 

Vård- och omsorgsnämnden -728 602 -786 613 -791 699 -803 559 

Räddningstjänsten VSR -32 810 -32 010 -32 010 -32 010 

Kompensation för ökade löner 0 0 0 -31 038 

Ökade kapitalkostnader nämnder 0 0 -5 393 -6 002 

Summa nämnder -2 252 027 -2 347 297 -2 360 897 -2 403 851 

Ökade kostnader lokaler -5 309 -10 867 -34 730 -56 112 

KFAB, från eget kapital    5 000 0 0 

Löneuppräkning 0 0 -31 038 -31 659 

Drifteffekt av föreslagna investeringar 0 0 -351 -670 

PO-påslag och semesterlöneskuld 93 375 106 876 109 003 111 174 

Pensioner -120 100 -136 561 -145 941 -146 044 

Intäkter Viadidakt-Vingåker  13 213 13 485 13 485 13 485 

Kapitalkostnadsintäkter  93 160 97 802 103 196 103 805 

Avskrivningar  -78 134 -83 261 -88 195 -88 533 

Skatteintäkter 1 514 749 1 510 404 1 562 978 1 618 034 

Kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag 693 782 787 374 783 946 780 627 

Kommunal fastighetsavgift 65 632 71 905 71 905 71 905 

Finansiering, utdelningar m.m. 13 786 21 309 21 309 21 309 

Riktade stasbidrag äldreomsorgssatsning 0 15 449 15 449 15 449 

Summa finansiering 2 302 062 2 398 916 2 381 015 2 412 770 

TOTALT  50 035 51 619 20 118 8 919 

Budgeterat resultat i % av skatter och utjämning 2,20% 2,16% 0,83% 0,36% 

          

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 22 921 23 851 24 343 24 860 
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Resultaträkning 

  Utfall Budget Budget 2020 Budget Plan Plan 

Belopp i tkr 2019 2020 justering* 2021 2022 2023 

Verksamhetens intäkter 571 113 1 463 759 478 382 501 798 504 318 507 098 

Verksamhetens kostnader  -2 705 754 -3 641 447 -2 656 070 -2 773 359 -2 851 592 -2 916 970 

Avskrivningar -67 970 -78 134 -78 134 -83 261 -88 195 -88 533 

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -2 202 611 -2 255 822 -2 255 822 -2 354 823 -2 435 469 -2 498 405 

Skatteintäkter 1 506 927 1 514 749 1 514 749 1 510 404 1 562 978 1 618 034 

Generella statsbidrag och utjämning 717 283 777 322 777 322 874 728 871 300 867 981 

VERKSAMHETENS RESULTAT 21 599 36 249 36 249 30 309 -1 192 -12 390 

Finansiella intäkter 36 153 16 570 16 570 24 093 24 093 24 093 

Finansiella kostnader -6 604 -2 784 -2 784 -2 784 -2 784 -2 784 

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 51 148 50 035 50 035 51 619 20 118 8 919 

Extraordinära intäkter/kostnader 0 0 0 0 0 0 

ÅRETS RESULTAT 51 148 50 035 50 035 51 619 20 118 8 919 

              

MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 22 242 22 921 22 921 23 851 24 343 24 860 

* Budget justerad med exkludering av interna motparter 

Balansräkning 

  Utfall Budget Budget Plan Plan 

Belopp i tkr 2019 2020 2021 2022 2023 

TILLGÅNGAR           

Anläggningstillgångar           

Materiella anläggningstillgångar 944 391 1 110 807 1 154 025 1 149 630 1 084 967 

Finansiella anläggningstillgångar 93 042 84 065 81 921 80 477 79 033 

Summa anläggningstillgångar 1 037 433 1 194 872 1 235 946 1 230 107 1 164 000 

Omsättningstillgångar 477 553 249 646 249 646 249 646 249 646 

SUMMA TILLGÅNGAR 1 514 987 1 444 518 1 485 592 1 479 753 1 413 646 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER           

Eget kapital, därav årets resultat           

Eget kapital 739 330 744 917 794 952 846 571 866 688 

Årets resultat 51 148 50 035 51 619 20 118 8 919 

Resultatutjämningsreserv 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 

Summa eget kapital 807 478 811 952 863 571 883 688 892 608 

Avsättningar 218 670 239 009 236 966 254 728 269 166 

Skulder 488 838 393 557 385 055 341 337 251 873 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER 1 514 987 1 444 518 1 485 592 1 479 753 1 413 646 

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER           

Ansvarsförbindelser           

Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland 

skulderna eller avsättningarna 553 371 525 370 514 691 497 804 487 893 

Övriga ansvarsförbindelser 2 162 581 2 907 411 2 907 411 2 907 411 2 907 411 

Leasing och hyror 1 090 122 1 109 866 1 138 461 1 162 324 1 183 731 
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Kassaflödesanalys 

  Utfall Budget Budget Plan Plan 

Belopp i tkr 2019 2020 2021 2022 2023 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN           

Årets resultat 51 148 50 035 51 619 20 118 8 919 

Justering för av- och nedskrivningar 67 970 78 134 83 261 88 195 88 533 

Justering för gjorda avsättningar 12 800 18 323 -2 043 17 762 14 438 

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 3 0 0 0 0 

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital  131 921 146 492 132 837 126 075 111 890 

Ökning-/minskning+ kortfristiga fordringar 36 397 0 0 0 0 

Ökning-/minskning+ kortfristiga placeringar -7 684 0 0 0 0 

Ökning-/minskning+ förråd och varulager -2 545 0 0 0 0 

Ökning+/minskning- kortfristiga skulder -295 638 0 0 0 0 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -137 550 146 492 132 837 126 075 111 890 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN           

Investering- i materiella anläggningstillgångar -164 569 -152 959 -126 479 -83 800 -23 870 

Investering- exploatering   -128 000 -127 800 -128 000 -127 500 

Investering i pågående projekt 95 097         

Ökning - av finansiella anläggningstillgångar -898         

Kassaflöde från investeringsverksamheten -70 371 -280 959 -254 279 -211 800 -151 370 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN           

Nyupptagna lån 57 116 0 0 0 0 

Bidrag statlig infrastruktur 1784 0 0 0 0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 58 900 0 0 0 0 

Årets kassaflöde -149 021 -134 467 -121 442 -85 725 -39 480 

Likvida medel vid årets början 154 512 5 491 -128 976 -250 418 -336 143 

Summa likvida medel vid årets slut 5 491 -128 976 -250 418 -336 143 -375 623 
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Investeringsbudget 2021 med plan 2022-2023 

Belopp i tkr    Investeringskostnad Driftkonsekvenser 

Nämnd Benämning Kat 2021 2022 2023 2021 2022 2023 

KS/KLF Nätverksinvesteringar 4 3 500           

KS/KLF IT/ informationssäkerhet 1 300           

KS/KLF Digitalisering  4 2 000           

KS/KLF Kameror och andra trygghetsskapande åtgärder   100           

  Summa kommunledningsförvaltningen   5 900 0 0 0 0 0 

KS/KLF Gröna Kulle fasadrenovering 4   1 300         

KS/KLF Stadsparken scen belysning 3 150           

KS/KLF St Djulö bergvärme 3 1 000           

KS/KLF Mobilt reservkraftverk  1   1 000         

KS/KLF Oförutsedda mindre investeringsbehov 

(verksamhetsanpassningar/myndighetskrav) 4 150           

  Summa kommunägda fastigheter   1 300 2 300 0 0 0 0 

KS/SBF Drift/underhållsbudget fastighet och 

markförvaltning SBF   500     500     

KS/SBF Uthyrning Djulö Lantbruk   500           

KS/SBF Katrineholms Logistikcentrum 5 500           

KS/SBF Nya informationsplatser/skyltar 5 250     10     

KS/SBF Åtgärder enligt parkeringsstrategi 5 500     5     

KS/SBF Tillgänglighetsåtgärder 1 250     5     

KS/SBF Belysning 5 1 000     10     

KS/SBF Bievägen, Norra stadsdelen 5     4 000     15 

KS/SBF Gator 5 500           

KS/SBF Trafiksäkerhetsåtgärder 5 500     25     

KS/SBF Köpmangatan gångfartsområde 5 1 750     20     

KS/SBF Sveaparken 5   4 000   90     

KS/SBF Vasavägen Oppundavägen-Skogsborgsgatan 5 2 000     20     

KS/SBF Attraktiva parker 5 1 000 3 000 3 000 15 50 50 

KS/SBF Belysning cykelbana till Forssjö 5   3 000     28   

KS/SBF Cirkulationsplats Vingåkersvägen/Västgötagatan 5   4 400         

KS/SBF Kollektivtrafikåtgärder 5 375 500 500 8 5 5 

KS/SBF Åtgärder vid nya Järvenområdet 5 800     15     

KS/SBF Aktivitetsparker i kransorterna 5 350     40     

KS/SBF Attraktiva gångstråk 5 525     10     

KS/SBF GC-väg Sköldinge     1 500         

KS/SBF Begravningsplats husdjur 4 400     5     

  Summa samhällsbyggnadsförvaltningen   11 700 16 400 7 500 778 83 70 

  Investeringsram kommunstyrelsen   18 900 18 700 7 500 778 83 70 

BIN Upprustning förskolan  1 1 250           

BIN 

Utveckling av det pedagogiska uterummet 

(förskolan) 1 500           

BIN Inventarier idrottshallar 4 600           

BIN Barn- och elevhälsan säkerhetsåtgärder 1 130           

BIN Barn- och elevhälsan möbler och inventarier 1 120           

BIN Kulturskolan - utrustning till lektionsrum 4 100           

BIN Möbler och inventarier grundskola 4 1 300           

BIN Teknisk utrustning grundskola 4 340           

BIN Nybyggnation Sandbäcken 1   2 000 770       

BIN Fordonsprogrammet 1 1 690           

BIN Fordonsprogrammet - körgård 2 400           

BIN Möbler och inventarier gymnasieskolan 4 1 310           

BIN 

NPF-anpassning och säkerhet 

gymnasiesärskolan 1 400           
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Belopp i tkr    Investeringskostnad Driftkonsekvenser 

Nämnd Benämning Kat 2021 2022 2023 2021 2022 2023 

BIN 

Upphandling nytt verksamhetssystem och 

elevregistreringssystem 1 3 000 3 000         

BIN 1:1 grundskola 1 7 000 4 300 6 500       

BIN Inventarier ny skola 7-9 4   28 300         

BIN Inventarier ny skola F-6 4   12 300         

BIN Oförutsedda investeringar och myndighetskrav 1 500 500 500       

  Investeringsram bildningsnämnden   18 640 50 400 7 770 0 0 0 

KULN Offentlig konst 4 500           

KULN Möbler och inventarier 4   1 200         

KULN Konstnärlig gestaltning Backavallen 4 550           

KULN Konstnärlig gestaltning högstadieskola Järven 4   2 000         

KULN Konstnärlig gestaltning F-6 skola Norr  4   1 300         

KULN Muralmålning Kungsgatan   150           

  Investeringsram kulturnämnden   1 200 4 500 0 0 0 0 

STN Oförutsedda investeringar 4 1 000           

STN Väginvesteringar 5 9 600 8 200 8 200       

STN El och belysning 5 2 330           

STN Fordon och maskiner 4 5 735     -50     

STN Friluftsbad 4 50           

STN Lekplatser och parkutrustning 4 800           

STN Sportutrustning 4 900           

STN Projekt Backavallen 4 39 300     -550 -1 055   

STN Tillgänglighetsanpassning 1 100           

STN Storköksutrustning 4 2 200           

STN Måltidsmiljö 4 500           

STN Städutrustning förskolor 4 200           

STN Städmaskiner 1 300           

STN Dammängen skytte 1 100           

STN Anläggningar och fastigheter 4 400     -28     

STN Gräsplaner 4 100           

STN 

Energieffektiv belysning konstgräsplan 

Backavallen 4   1 100     -65   

STN Sarg och plexiglas lilla ishallen 4 1 500           

STN Bottensug, simhallen 4 100           

STN Skyltprogram Sportcentrum 4 300           

STN Tennis/gymnastik/boule   5 900     50     

STN Automatbevattning stadsparken 4 300           

STN Skugg-/energiväv växthuset 4 300           

STN Busskurer 4 100           

STN Skyltar Sörmlandsleden 4 100           

  Investeringsram service- och tekniknämnden   72 215 9 300 8 200 -578 -1 120 0 

SOCN Möbler och inventarier 4 100           

SOCN Utveckling av datorprogram 4 400 400 400       

SOCN Arbetsmiljö 1 300           

SOCN Nytt verksamhetssystem 4 1 500 500         

SOCN AV-utrustning 4 50           

  Investeringsram socialnämnden   2 350 900 400 0 0 0 

VIAN 

Bärbara datorer för platsbunden utlåning till 

elever, laddvagnar 4 504     84     

  Investeringsram viadidaktnämnden   504 0 0 84 0 0 

VON Inventarier Dufvegården 1 7 000           

VON Möbler 4 500           

VON Ny teknik 4 400           

VON 

Nytt verksamhetssystem inklusive 

planeringssystem för hemtjänst med nyckelfritt 4 3 270     525     
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Belopp i tkr    Investeringskostnad Driftkonsekvenser 

Nämnd Benämning Kat 2021 2022 2023 2021 2022 2023 

VON Inventarier i brukarmiljö  1 500      

VON 

Kostnadseffekt av tidigare års beslutade 

investeringar 1    80   

  Investeringsram vård- och omsorgsnämnden   12 670 0 0 605 0 0 

                  

  Summa total investering   126 479 83 800 23 870 889 -1 037 70 

Exploateringsbudget 2021 med plan 2022-2023 

Belopp i tkr    Investeringskostnad Driftkonsekvenser 

Nämnd Benämning Kat 2021 2022 2023 2021 2022 2023 

KS Havsörnen 5 1 500       25   

KS Trolldalen 5 500 500     10 10 

KS Luvsjön 4 5 25 000 15 000 5 000 100     

KS Djulö Backar 5 900 100     20   

KS Abborren 2 1 000 5 000     250   

KS Djulökvarnsvägen 5 1 500 500     10   

KS Kerstinboda 5 5 000 25 000 5 000   15   

KS Logistikcentrum 5 1 500 1 000 300 120     

KS Strängstorp 5 15 500 4 000 2 000     10 

KS Ragnars Gärde 2     2 500 30     

KS Bäverstigen 2 150 150 100   5   

KS Lövåsen-Finntorp 5 10 000 35 000 5 000     10 

KS Plogen 4:1, förskola 2 200 150 2 500     3 

KS Vattentornet, förskola 2 150 200 15 000     3 

KS Backa förskola 2 50 200 2 500     2 

KS Norra stadsdelen 5 800 20 000 25 000     150 

KS Lövåsen-Uppsala 2 20 000 5 000 2 500     3 

KS Duvestrand 5 1 500 2 500 1 500     5 

KS Lövåsen 2 500 150   10     

KS Exploateringar 2018 2 800 800 1 500 3     

KS Pionen 2 200 400     20   

KS P- hus på norr 2 200       20   

KS Lövåsen påbörjade före 2016   200 150 50       

KS Centrum Väst   1 500 5 000 5 000       

KS Dagvatten, dammar, övrig exploatering   2 500 2 500 2 500     50 

KS Fastighetsförvärv (fond)   36 650 4 700 49 550       

KS Troligen tillkommande projekt 2021->               

KS Vasavägen Backavallen bostäder               

KS Svartbäcksvägen bostäder               

KS Sköldinge Kanntorp bostäder               

KS Exploateringsområde väster om Norrköpingsvägen                

KS Ragnars Gärde etapp 2               

  Exploateringsram kommunstyrelsen   127 800 128 000 127 500 263 375 246 

           Summa total exploatering   127 800 128 000 127 500 263 375 246 
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Budget för fastighetsinvesteringar 2021 med plan 2022-2023 

Belopp i tkr    Investeringsutgift Hyresökning per år 

Nämnd Benämning Kat 2021 2022 2023 2021 2022 2023 

KFAB Larm verksamhetslokaler  1 2 000     68 68   

KFAB Ventilationskrav OVK samt brandskydd 1 1 500     43 43   

KFAB Safirenhuset ventilation 2   11 000     316 316 

KFAB Fastighetsbevarande åtgärder i div 200 2 6 400     163 163   

KFAB Projekteringspott 2 1 000     109 109   

KFAB 

Oförutsedda mindre investeringsbehov 

(verksamhetsanpassningar/myndighetskrav) 2 500 10 500   54 1 196 1 142 

KFAB Brandcellsgränser Häringe   500     17 17   

KFAB 

Kostnadseffekt av tidigare års beslutade 

investeringar, parkeringshus Norr (2020)         1 440     

  Summa KFAB   11 900 21 500 0 1 893 1 911 1 458 

BIN Ventilation förskolor/skolor 1 1 500     43 43   

BIN Ventilation Tallås 1   10 000     288 288 

BIN Utemiljö förskolor/skolor 2 2 000     118 118   

BIN Ljudabsorbenter och akustik 2   550     32 32 

BIN Mindre ombyggnationer i förskolor/skolor 2 750     44 44   

BIN Ny högstadieskola Järven 2   230 500     7 882 7 882 

BIN Ny F-6 skola Norr 2   165 000     6 196 6 196 

BIN Ombyggnad av Tallåsskolan 2   25 000     635 635 

BIN Ombyggnad av Kupolen 2     10 000     254 

BIN Skolutbyggnad övrigt 2   43 500     1 606 1 606 

BIN Om- och tillbyggnad av Sandbäcksskolan 2 35 000     1 190 1 190   

BIN Skogsborgsskolan, ny idrottshall 2 4 000 29 700   102 1 457 755 

BIN Sandbäcken ombyggnad gamla skoldelen 2   1 000 3 500   25 714 

BIN Ombyggnad av entréer på förskolor/skolor 2   1 600 600   94 129 

BIN 

Sandbäcksskolan, ombyggnad av entréer Tigern 

och Pingvinen 2   500     29 29 

BIN Duveholmsgymnasiet, ombyggnad huvudentré 2   200     8 8 

BIN 

Kostnadseffekt av tidigare års beslutade 

investeringar         2 626     

  Summa bildningsnämnden   43 250 507 550 14 100 4 121 19 646 18 529 

KULN Ombyggnad av stall 1-2 i Lokstallet 2   3 600 3 600   104 207 

KULN Byte delar av golv i Kulturhuset Ängeln 2 200     7 7   

  Summa kulturnämnden   200 3 600 3 600 7 110 207 

STN Valla skola kök, servering, diskrum och kök   500     29 29   

STN Häringe förskola kök   1 000     59 59   

STN Sörgårdens förskola kök   800     47 47   

STN Byte av nyckellås mot kodlås i uthyrningslokaler   200     8 8   

STN 

Infrastruktur el-bilsladdning, Yngaregården 

Björkvik, Vallgården Valla och Almgården Julita 2 600 

 

  25 75 

 

STN 

Kostnadseffekt av tidigare års beslutade 

investeringar         50     

  Summa service- och tekniknämnden   3 100 0 0 219 219 0 

VON Nytt äldreboende Dufvegården 2 265 000     17 915     

VON Kylanläggningar 2 1 500     51 51   

VON Om- och tillbyggnad samt utemiljö äldreboenden 2 300     13 13   

VON Bievägen 14, renovering av kök och allrum. 1 250     8 8   

VON Rönngatan 1, utrymningsväg från balkong.  1 100     4 4   

VON Anpassning och renovering av Strandgården 1 21 300     662 712   

VON 

Kostnadseffekt av tidigare års beslutade 

investeringar         102     

  Summa vård- och omsorgsnämnden   288 450 0 0 18 755 788 0 

Div 200 totalt    346 900 532 650 17 700 24 995 22 675 20 194 
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Belopp i tkr    Investeringsutgift Hyresökning per år 

Nämnd Benämning Kat 2021 2022 2023 2021 2022 2023 

SBF AVA-huset, ombyggnad entré 1 190     5 5 0 

KIAB totalt    190 0 0 5 5 0 

Kategorier 

1. Investeringar påkallade av skyldigheter och ålägganden 

Exempelvis ingår här tvingande myndighetsinvesteringar eller investeringar som av andra (säkerhets) skäl 

måste prioriteras, som exempelvis brandskydd, larm och liknande. 

2. Investeringsbehov hos annan part  

Exempelvis hos KFAB för verksamhetens behov. Det innebär att investeringen inte aktiveras i kommunens 

balansräkning utan istället genererar en hyreskostnad för verksamheten, vilket måste ingå i 

kostnadsanalysen. 

3. Rationaliseringsinvesteringar 

Investeringar där investeringen kan ”hämtas hem”, en så kallad payoff-effekt, som ska vara högst tre år. 

Redovisningskravet för sådan investering är att den ska åtföljas av en ekonomisk kalkyl som tydligt visar de 

ekonomiska konsekvenserna.  

4. Övriga investeringar inklusive produktionsinvesteringar 

Här avses investeringar för verksamhetens behov, som inventarier och utrustning i verksamheten. Behov av 

IT-investeringar ingår i denna kategori och budgeteras i samråd med digitaliseringsavdelningen. 

5. Investeringar i skattefinansierad infrastruktur  

Här ingår kommunala strategiska investeringar i gata och park/natur samt statliga regionala satsningar som i 

vissa fall kan behöva kompletteras med kommunala medel.  

6. Exploatering/utvecklingsinvesteringar 

Exploateringsverksamheten har till syfte att främja utveckling och tillväxt i regionen och kategorin avser 

investeringar i exploateringsområden. Dessa är i princip självfinansierade över tiden och har främst en 

likvidmässig påverkan i samband med utgiftsfinansieringen. Kommunledningsförvaltningen har tillsammans 

med berörda förvaltningar sammanställt en anvisning kring exploateringsprocessen vilket ska vara styrande 

för hanteringen. 
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Bilagor 
Bilaga 1: Organisationsöversikt 

Den samlade kommunala verksamheten bedrivs dels genom kommunens nämnd- och förvaltnings-

organisation, dels genom två helägda bolag, Katrineholms Fastighets AB och Katrineholms Vatten och 

Avfall AB. Katrineholms Fastighets AB har ett helägt dotterbolag, Katrineholms Industri AB. Katrineholms 

Vatten och Avfall AB har ett delägt dotterbolag, Sörmlands Vatten och Avfall AB, med verksamhet i 

Katrineholms, Vingåkers och Flens kommuner.  

Delar av den kommunala verksamheten bedrivs i samverkan med andra kommuner i regionen genom 

gemensamma nämnder och kommunalförbund. Verksamhet bedrivs också genom flera samägda 

företag. En översiktlig bild av den kommunala verksamheten visas i organisationsschemat nedan.  

 

*Ägs genom koncernbolag.  
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Bilaga 2: Ekonomi- och upphandlingsavdelningens förteckning över 
genomförda ramjusteringar under beredningsprocessen 

Utgångspunkten är den beslutade ramen enligt övergripande plan med budget 2020-2022  

(KF 2019-12-16 §187). Aktuell ram 2021 visar nämndernas ramar inklusive tillfällig ramförstärkning.  

Totala medel 2021 visar aktuell ram 2021 inklusive tillfälliga medel som finansieras utanför ramarna 

(integrationsfonden). 

Övergripande politisk ledning 2020 -11 139 

Tekniska justeringar 

 Politikerarvoden -60 

Justeringar under den politiska beredningen   

Överförmyndare, utökning tjänst -107 

Förtjänsttecken 2021 -350 

Aktuell ram 2021 -11 656 

  varav Kommunfullmäktige -5 026 

  varav Revision -1 301 

  varav Överförmyndaren -5 264 

  varav Valnämnden -65 

    

Bildningsnämnden 2020 -867 789 

Tekniska justeringar   

Resursfördelningsmodell 2021 -10 007 

Justering PO 2020 -4 771 

Flytt budget kommunikatör 661 

Lönekompensation 2021 -13 550 

Politikerarvoden -135 

Nytt städentreprenadavtal -749 

Kapitaltjänstkostnader -1 835 

Hyresförändringar -2 885 

Justeringar under den politiska beredningen   

Effektivisering motsvarande utebliven lönekompensation 13 550 

Lyckliga gatorna, medfinansiering 790 

Ramtillskott motsvarande lönekompensation -14 000 

Aktuell ram 2021 -900 720 

Avsatta medel från integrationsfonden 2021   

Trygghetsskapande åtgärder för barn och unga  -1 500 

Kompetenshöjande insatser för barnskötare och barnskötarbiträden inom förskolan -2 700 

Totala medel 2021 -904 920 

    

Kommunstyrelsen 2020 -200 281 

Tekniska justeringar   

E-arkiv -804 

Justering kollektivtrafik -700 

Justering PO 2020 -613 

Flytt budget kommunikatör -1 904 

Lönekompensation 2021 -1 738 

Kontaktcenter, omfördelning från VIAN -170 

Politikerarvode 459 

Nytt städentreprenadavtal -137 

Kapitaltjänstkostnader 885 

Hyresförändringar 3 793 

Justeringar under den politiska beredningen   

Effektivisering motsvarande utebliven lönekompensation 1 500 

Ytterligare effektivisering  3 000 

Lyckliga gatorna, medfinansiering 210 

Aktuell ram 2021 -196 500 

  varav Kommuncentrala -14 936 

  varav Kommunledningsförvaltning -110 388 
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  varav Samhällsbyggnadsförvaltning -68 175 

  varav Kommunstyrelsens medel till förfogande -3 000 

Avsatta medel från integrationsfonden 2021   

Språktest vid rekrytering till äldreomsorg, LSS, förskola och fritidsverksamhet -500 

Kommungemensamma personalsociala aktiviteter -1 800 

Kommunövergripande satsning kompetensförsörjning -1 000 

Totala medel 2021 -199 800 

    

Kulturnämnden 2020 -42 952 

Tekniska justeringar   

Justering tillfällig ramförstärkning, Lyckliga gatorna 2 000 

Justering tillfällig ramförstärkning, ungdomsverksamhet 500 

Justering PO 2020 -132 

Flytt budget kommunikatör 645 

Lönekompensation 2021 -375 

Politikerarvode -6 

Nytt städentreprenadavtal 51 

Kapitaltjänstkostnader 364 

Hyresförändringar -1 595 

Justeringar under den politiska beredningen   

Effektivisering motsvarande utebliven lönekompensation 375 

Lyckliga gatorna, medfinansiering -1 900 

Flytt av föreningsbidrag -180 

Aktuell ram 2021 -43 205 

Avsatta medel från integrationsfonden 2021   

Ungdomsverksamhet -500 

Totala medel 2021 -43 705 

    

Bygg- och miljönämnden 2020 -534 

Tekniska justeringar   

Politikerarvoden -35 

Justeringar under den politiska beredningen   

Miljöstrategiskt arbete  -100 

Aktuell ram 2021 -669 

    

Service- och tekniknämnden 2020 -111 900 

Tekniska justeringar   

Hyreskompensation nya lokaler 2020 -652 

Justering PO 2020 -746 

Flytt budget kommunikatör 478 

Lönekompensation 2021 -2 100 

Politikerarvode -131 

Nytt städentreprenadavtal -616 

Kapitaltjänstkostnader -4 291 

Hyresförändringar -737 

Driftkonsekvenser av investeringar och exploateringar -400 

Justeringar under den politiska beredningen   

Effektivisering motsvarande utebliven lönekompensation 2 100 

Lyckliga gatorna, medfinansiering 100 

Dagvattenavgift -400 

Utebliven intäkt från skogsförvaltning -1 000 

Aktuell ram 2021 -120 294 

Avsatta medel från integrationsfonden 2021   

Resurser för handledning för praktik eller åtgärdsanställning -1 000 

Totala medel 2021 -121 294 

Socialnämnden 2020 -191 307 

Tekniska justeringar   

Justering PO 2020 -530 
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Flytt budget kommunikatör 120 

Lönekompensation 2021 -1 500 

Politikerarvode -132 

Nytt städentreprenadavtal 53 

Kapitaltjänstkostnader 182 

Hyresförändringar -421 

Justeringar under den politiska beredningen   

Effektivisering motsvarande utebliven lönekompensation 1 500 

Lyckliga gatorna, medfinansiering 300 

Aktuell ram 2021 -191 735 

Tillfällig ramförstärkning 2020-2022 om 10 mnkr ingår i ram ovan   

    

Viadidaktnämnden 2020 -64 714 

Tekniska justeringar   

Justering PO 2020 -356 

Lönekompensation 2021 -1 000 

Kontaktcenter, omfördelning till KLF 170 

Politikerarvode -6 

Nytt städentreprenadavtal 260 

Kapitaltjänstkostnader -106 

Hyresförändringar -85 

Driftkonsekvenser av investeringar  -84 

Justering yrkesvux Vingåker, läggs utanför ram 524 

Arbetsmarknadsåtgärder Vingåker, tillfällig ramförstärkning två år -600 

Justeringar under den politiska beredningen   

Effektivisering motsvarande utebliven lönekompensation 1 000 

Lyckliga gatorna, medfinansiering 100 

Effektivisering inom vuxenutbildning 1 000 

Aktuell ram 2021 -63 896 

Tillfällig ramförstärkning 2020-2021 om 3 mnkr ingår i ram ovan   

Avsatta medel från integrationsfonden 2021   

Medfinansiering yrkesvux 2021 -1 814 

Förstärkning aktivt försörjningsstöd -1 000 

Totala medel 2021 -66 710 

Yrkesvux Vingåker -477 

Totala medel 2021, inklusive yrkesvux Vingåker -67 187 
    

Vård- och omsorgsnämnden 2020 -728 602 

Tekniska justeringar   

LSS-boendet Humlen -5 123 

Justering PO 2020 -3 939 

Lönekompensation 2021 -11 200 

Driftkonsekvenser av investeringar  -605 

Politikerarvode -192 

Nytt städentreprenadavtal -935 

Kapitaltjänstkostnader 218 

Hyresförändringar -1 481 

Justeringar under den politiska beredningen   

Äldreomsorgssatsning -15 449 

Hyreskompensation helår 2021 Dufvegården -17 915 

Hyreskompensation helår 2021 LSS-boende Humlen -1 790 

Lyckliga gatorna, medfinansiering 400 

Aktuell ram 2021 -786 613 

Räddningstjänsten VSR -32 810 

Tekniska justeringar 

 Justeringar under den politiska beredningen   

Effektivisering 800 

Aktuell ram 2021 -32 010 



 

Övergripande plan med budget 2021-2023 Katrineholms kommun  | 39 

FINANSIERING   

    

Ökade kostnader för lokaler -5 309 

Fördelning ökade lokalkostnader till nämnder 2020 3 357 

Ökade kostnader befintliga lokaler 2021 -4 583 

Ökade kostnader nya lokaler 2021 -4 332 

Flytt effektiviseringskrav KFAB 2020 -4 000 

Justeringar under den politiska beredningen   

Effektiviseringskrav KFAB 2021 4 000 

Aktuellt budgeterat belopp 2021 -10 867 

KFAB minskad ersättning för underhåll 2021, från eget kapital 5 000 

    

Löneuppräkning 0 

Löneuppräkning 2021 antagande om 2,4% -36 116 

Justeringar under den politiska beredningen   

Uppdaterat antagande om löneuppräkning till 2,0% 4 653 

Fördelning löneökning till nämnderna 31 463 

Aktuellt budgeterat belopp 2021 0 

    

Drifteffekt av föreslagna investeringar 0 

Justering enligt investeringsplaner 2020-2022 -104 

Justering enligt investeringsplan 2021-2023 -1 152 

Fördelning av driftkonsekvenser till nämnderna 1 256 

Aktuellt budgeterat belopp 2021 0 

    

Personalomkostnadspålägg och semesterlöneskuld 93 375 

Förändring PO och semesterlöneskuld 13 501 

Aktuellt budgeterat belopp 2021 106 876 

    

Pensioner -120 100 

Effekt av uppdaterad prognos per 2020-08-31 -16 461 

Aktuellt budgeterat belopp 2021 -136 561 

    

Intäkter Viadidakt Vingåker 13 213 

Uppdatering av underlaget -205 

Aktuellt budgeterat belopp 2021 13 008 

Yrkesvux Vingåker 477 

Aktuellt budgeterat belopp 2021, inklusive yrkesvux Vingåker 13 485 

    

Kapitalkostnadsintäkter 93 160 

Uppdatering av underlaget 4 643 

Aktuellt budgeterat belopp 2021 97 802 

    

Avskrivningar -78 134 

För att beräkna avskrivningar måste hänsyn tas till flera faktorer såsom:   

Tidigare års investeringar   

2020 års investeringar som ännu inte är genomförda/aktiverade   

Investeringar som skett under tidigare år som kommer att vara avskrivna under 2020-2023   

Planerade investeringar under 2021-2023 enligt nämndernas budgetunderlag   

Tekniska justeringar   

Justering enligt underlag -5 127 

Aktuellt budgeterat belopp 2021 -83 261 

    

Skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning, generella statsbidrag samt 

kommunal fastighetsavgift 2 274 163 

Effekt av uppdaterad skatteprognos, baserad på SKR:s prognos i oktober 2020 och 34 900 

invånare  95 520 

Aktuellt budgeterat belopp 2021 2 369 683 
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Finansiering, utdelningar mm 13 786 

Denna post består av följande poster; ränteintäkter och räntekostnader, momsersättning för 

särskilda boenden, avkastningskrav KFAB, kostnader för aktivering av bidraget till Citybanan   

Tekniska justeringar   

Justering mellankommunal utjämning pga skatteväxling 2019 -350 

Flytt effektiviseringskrav KFAB 2020 4 000 

Borgensavgift 0,3% på borgensbelopp, förändring ökad borgensram  1 829 

Borgensavgift, förändring  2 044 

Aktuellt budgeterat belopp 2021 21 309 

    

Statsbidrag flyktingkvot 9 908 

Justering belopp välfärdsmiljard enligt flyktingvariabel, info SKR 2019-12 -9 908 

Aktuellt budgeterat belopp 2021 0 

    

Statsbidrag för minskad segregation 8 000 

Justering -8 000 

Aktuellt budgeterat belopp 2021 0 

    

Statsbidrag för äldreomsorgssatsning 0 

Statsbidrag för äldreomsorgssatsning 15 449 

Aktuellt budgeterat belopp 2021 15 449 

    

TOTALT 51 619 

    

Mål för god ekonomisk hushållning 23 851 

Enligt gällande mål för god ekonomisk hushållning i Katrineholms kommun ska resultatet 

uppgå till minst en procent av skatteintäkterna   
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Bilaga 3: Volymutveckling 

Nedan redovisas utveckling och prognos för nämndernas volymmått. Syftet med volymmåtten är att 

kortfattat visa omfattningen av nämndens större verksamhetsområden. Större förändringar kommenteras.  

I samband med beredningen av övergripande plan med budget har volymmåtten setts över, vilket innebär 

att vissa mått har tillkommit, justerats eller tagits bort. 

Kommunstyrelsen 

Volymmått Utfall 2019 

Utfall  

jan-jun 2020 Prognos 2020 Prognos 2021 

Leverantörsfakturor 74 776 37 657 75 000 75 500 

- varav elektroniska fakturor (%) Nytt mått 85% 85% 90% 

Lönespecifikationer 69 182 32 842 69 000 69 500 

Fullvärdiga e-tjänster 105 110 115 125 

Ärenden hos konsumentvägledningen 265 200 320 350 

Företagsbesök enligt näringslivsrådets 

samverkansprogram 

109 40 100 100 

 

Ett led i att effektivisera processerna är att öka andelen elektroniska fakturor. Dessa uppgick under första 

halvåret 2020 till 85 procent och förväntas under 2021 öka till 90 procent. Prognosen avseende lönespecifi-

kationer 2021 är något osäker då både digitalisering och effektiviseringar kan påverka antalet anställda. 

Antalet fullvärdiga e-tjänster förväntas öka som ett led i digitaliseringen, men inte i samma takt som tidigare. 

Under kommande år kommer fokus att ligga på kvalitativa e-tjänster samt en konsolidering för att säker-

ställa nyttan för invånare och verksamhetet. En ökning har skett av antal konsumentärenden, vilket delvis 

har en koppling till pandemin. Utifrån målsättningen i näringslivsplanen uppgår företagsbesöken till 100 

besök per år. 

Bildningsnämnden 

Volymmått Utfall 2019 

Utfall  

jan-jun 2020 Prognos 2020 Prognos 2021 

Barn i förskola inkl. pedagogisk omsorg 1 947 2 021 1 926 2 001 

Elever i grundskola 4 057 4 089 4 135 4 141 

Elever i grundsärskola 79 76 65 66 

Barn i fritidshem 1 409 1 367 1 427 1 394 

Elever i gymnasieskolan 1 251 1 242 1 233 1 254 

Elever i gymnasiesärskolan 55 54 59 60 

Barn i kulturskolans verksamhet (ämneskurs) 659 603 610 620 

Barn inskrivna i omsorg på obekväm tid 27 25 25 25 

Elever som deltar i modersmålsundervisning 703 694 700 700 
 

Förskolan är en svårprognostiserad verksamhet då det handlar om barn som inte är födda ännu. Den stora 

ökning som setts i förskolan under flera år har dock avstannat något de sista åren. Detta kan dock förändras 

snabbt vid en ökad inflyttning i kommunen. Ökningen i grundskolan fortsätter men inte i lika snabb takt som 

tidigare. Särskolan är svårprognostiserad eftersom elever i år 9 kan gå kvar ett extra år. Om de lämnar 

grundsärskolan är det inte heller säkert att de går vidare till gymnasiesärskolan. Påfyllnad i år 1 på grund-

särskolan är inte lika stor, men sker också i andra klasser och under året. 

Bygg- och miljönämnden 

Volymmått Utfall 2019 

Utfall  

jan-jun 2020 Prognos 2020 Prognos 2021 

Inkomna bygglovsansökningar 291 201 320 300 

Strandskyddsärenden 11 12 14 12 
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Volymmått Utfall 2019 

Utfall  

jan-jun 2020 Prognos 2020 Prognos 2021 

Anmälningsärenden, icke lovpliktiga åtgärder 124 86 160 150 

Ansökningar om förhandsbesked om bygglov 3 3 6 5 

Antagna detaljplaner 7 1 11 12 

Tillsynsuppdrag miljöskydd 125 31 140 160 

Tillsynsuppdrag hälsoskydd 71 44 100 110 

Tillsynsuppdrag livsmedel 209 146 289 267 

Inkomna avloppsansökningar 199 87 200 200 

Miljö- och hälsoskyddsärenden totalt 2174 1537 2200 2200 
 

Antalet bygglovsansökningar och anmälningar om ej bygglovspliktiga åtgärder har ökat kraftigt under 2020, 

till stor del en följd av pandemin. Antalet ärenden bedöms vara högt även nästa år, även om det är svårt att 

veta om effekterna av pandemin består. 

Kulturnämnden 

Volymmått Utfall 2019 

Utfall  

jan-jun 2020 Prognos 2020 Prognos 2021 

Beviljade projekt- och arrangemangsbidrag 24 23 25 25 

Beviljade ungdomsbidrag ”Snabba stålar” 6 4 10 15 

Besök på Kulturhuset Ängeln 260 555 108 444 235 000 260 000 

Besök i konsthallen 22 933 5 088 13 000 20 000 

Utlån av e-media 19 604 10 737 20 000 20 000 

Utlån per invånare 6,89 3,3 7,0 7,0 

varav lån per invånare på huvudbiblioteket 58 % 55,7% 60 % 60 % 

varav lån per invånare på skolbibliotek/filial 42 % 44,2% 40 % 40 % 

Besök på Turbinen och Perrongen, Lokstallet 61 641 21 950 50 000 65 000 
 

Prognosen 2020 för volymmåtten som rör den publika verksamheten är extraordinärt låg på grund av 

coronapandemin. 

Service- och tekniknämnden 

Volymmått Utfall 2019 

Utfall  

jan-jun 2020 Prognos 2020 Prognos 2021 

Besök i Duveholmshallen, antal Nytt mått - - - 

Besök i simhallen 84 801 39 750 70 000 110 000 

Avtal med föreningar 62 60 65 65 

Asfaltsbeläggning, antal kvadratmeter 31 550 7 939 32 000 32 000 

Lunchportioner förskola 281 328 134 027 250 000 280 000 

Lunchportioner grundskola 595 020 307 766 600 000 600 000 

Lunchportioner Duveholmsgymnasiet och KTC 134 023 38 539 90 000 150 000 

Dagsportioner särskilt boende för äldre 127 050 65 483 100 000 120 000 

Portioner matlåda äldreomsorg 43 571 38 000 65 000 65 000 

Inkommande samtal per dag i växeln 650 630 650 650 

Bilar inom bilsamordningen 115 115 117 117 
 

Volymmåtten för antal besök i Duveholmshallen och simhallen påverkas av pandemin. Under hösten 2020 

tillkommer 70 elever från Lindengymnasiet (VVS programmet) till Duveholmsgymnasiet. Antalet matlådor för 

äldreomsorgen har ökat under 2020, sedan april produceras även matlådor till Flens kommun. 
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Socialnämnden 

Volymmått Utfall 2019 

Utfall  

jan-jun 2020 Prognos 2020 Prognos 2021 

Hushåll med utbetalt försörjningsstöd, antal per 

månad 588 587 600 600 

Ensamkommande barn och unga 35 35 25 20 

Vårddygn i familjehem, ensamkommande barn och 

unga 10 500 5 550 10 000 7 000 

Vårddygn i stödboende/HVB, ensamkommande barn 

och unga 3 500 2 564 4 000 3 500 

Vårddygn i familjehem, barn och unga exkl 

ensamkommande 26 000 11 561 25 000 26 000 

Vårddygn på institution, barn och unga exkl 

ensamkommande 6 000 3 890 5 000 5 000 

Antal utnyttjade vårddygn på institution, vuxna 7 000 3 055 4 500 4 500 

Antal utnyttjade vårddygn på Vårnäs, öppet intag 2 060 683 2 000 2 000 

Pågående insatser, kontaktfamiljer/kontaktpersoner 78 81 85 70 

Spelmissbruksärenden 11 2 10 10 

Kvinnofridsärenden 115 55 180 120 

Sociala kontrakt 88 82 90 85 

Stadigvarande serveringstillstånd 30 32 33 34 
 

Antalet kvinnofridsärenden minskade under inledningen av pandemin vilket kan bero på att det är svårt att 

söka stöd när man är socialt isolerad tillsammans med våldsutövaren. Däremot ses en viss ökning av 

stödbehov när samhället nu har återgått till ett mer normalt läge. Antalet personer med alkohol- drog- eller 

spelmissbruk riskerar också öka till följd av social isolering och permitteringar.  

Även försörjningsstödet riskerar att öka under kommande år till följd av pandemin och ökad arbetslöshet. 

Vissa kan komma att söka ekonomiskt bistånd i avvaktan på andra ersättningar, exempelvis a-kassa eller 

från Försäkringskassan. Det kan även komma sökande som inte har rätt till andra ersättningar. Ungdomar 

befaras få det svårare att ta sig in på arbetsmarknaden. Hur mycket socialnämndens volymer kommer 

påverkas är dock svårbedömt. 

Viadidaktnämnden 

Volymmått Utfall 2019 

Utfall  

jan-jun 2020 Prognos 2020 Prognos 2021 

Producerade verksamhetspoäng gymnasial nivå 356 175 210 548 360 000 380 000 

Producerade verksamhetspoäng grundläggande nivå 180 574 78 390 160 000 160 000 

Producerade verksamhetspoäng komvux som 

särskild utbildning 5 114 1 507 3 500 3 500 

Studerande inom svenska för invandrare, sfi, 

genomsnitt per månad 570 421 500 500 

Studerande inom samhällsorientering, genomsnitt 

per månad 234 248 275 275 

Studenter som i sina eftergymnasiala studier 

använder lokaler och service vid lärcenter Campus 

Viadidakt 184 149 200 250 

Mottagna ungdomar inom aktivitetsansvaret 175 104 150 150 

Deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i Katrineholm 

anvisade av socialförvaltningen 484 264 600 600 

Deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i Katrineholm 

anvisade av Arbetsförmedlingen 44 27 70 70 

Ungdomar 16-25 år från Katrineholm på Viadidakt 

ungdomstorg 138 64 110 110 
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Volymmått Utfall 2019 

Utfall  

jan-jun 2020 Prognos 2020 Prognos 2021 

Feriearbetare i Katrineholm 282 261 330 340 

* För grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt komvux som särskild utbildning gäller att 20 verksamhetspoäng motsvarar en veckas 

heltidsstudier för en elev. 

Det är svårt att dra några säkra slutsatser om eventuella utvecklingstendenser beträffande verksamhetens 

volymer utifrån första halvåret 2020 då det finns en osäkerhet kring hur mycket pandemin har påverkat.  

I ett femårsperspektiv har volymerna inom vuxenutbildningen ökat. Totalt har dock antalet producerade 

verksamhetspoäng under det första halvåret 2020 legat på ungefär samma nivå som förra året. 

Förändringen när det gäller sfi är större, där det genomsnittliga antalet elever per månad har minskat med 

nära 30 procent. Detta är delvis en effekt av coronapandemin då ett intag av elever som skulle ha skett i april 

flyttades fram en månad. Redan före pandemin sågs dock en viss minskning av antalet elever inom sfi. 

Helårsprognosen för 2020 utgår från att volymerna kommer att öka igen då det i dagsläget finns en kö till sfi. 

Vad gäller arbetsmarknadsåtgärder avstannade inflödet av deltagare från socialförvaltningen i Katrineholm 

under coronapandemin. Nedgången bedöms vara tillfällig och prognosen för 2020 ligger kvar. Antalet 

kommunala feriearbeten minskade i jämförelse med föregående år. Nedgången går inte att förklara med 

skillnader i årskullarnas storlek. En tänkbar anledning är att pandemin bidrog till att minska söktrycket. Inför 

2021 har prognosen skrivits upp något utifrån årskullarnas storlek. Inför 2021 finns det en förhöjd osäkerhet 

kring volymutvecklingen beroende på hur konjunkturen utvecklas. Personer med svag förankring på 

arbetsmarknaden och kort utbildning finns ofta i sådana branscher som drabbas hårt av en lågkonjunktur. 

En djup nedgång i samhällsekonomin kan leda till ett högre inflöde än vad som inräknats i prognoserna. 

Vård- och omsorgsnämnden 

Volymmått Utfall 2019 

Utfall  

jan-jun 2020 Prognos 2020 Prognos 2021 

Utförda hemtjänsttimmar per månad, intern regi 15 298 15 888 16 000 16 000 

Utförda hemtjänsttimmar per månad, extern regi 7 100 7 087 7 100 7 100 

Belagda platser på särskilt boende för äldre 304 295 - - 

Personlig assistans beviljad enligt 

socialförsäkringsbalken, internt utförd 8 182 6 777 7 000 7 300 

Personlig assistans beviljad enligt 

socialförsäkringsbalken, externt utförd 12 568 14 417 14 500 14 500 

Personlig assistans enligt LSS, internt utförd 642 511 550 550 

Personlig assistans enligt LSS, externt utförd 6 126 5 524 5 600 5 600 

Belagda platser på LSS-boende 141 139 145 151 

Externa placeringar LSS 6 5 5 5 

Externa placeringar SoL 3 5 - - 

Brukare med daglig verksamhet inom LSS, antal per 

månad 229 237 240 240 

Beviljade timmar boendestöd per månad 1 369 1 556 1 600 1 600 
 

I jämförelse med i förra året noteras under första halvåret 2020 att den interna hemtjänsten har ökat i antal 

utförda timmar per månad jämfört med genomsnittet per månad för 2019, vilket beror på fler antal brukare. 

Den externa hemtjänsten ligger i nivå med föregående år.  

Internt utförd personlig assistans beviljat enligt LSS och enligt socialförsäkringsbalken har minskat jämfört 

med föregående år. Flera ärenden har avslutats inom den interna verksamheten. Den externa personliga 

assistansen beviljad enligt LSS har minskat under första halvåret 2020 jämfört med förra året. Externt utförd 

personlig assistans beviljad enligt socialförsäkringsbalken har däremot ökat markant. Av de 237 platserna 

inom daglig verksamhet inom LSS säljs 6 platser till andra kommuner. Beviljade timmar för boendestöd per 

månad har ökat, då nya brukarärenden med mer omfattande behov har tillkommit. Behoven kommer att ses 

över för att på sikt skapa fler boendeplatser och korttidsplatser för brukare inom socialpsykiatrin på grund 

av volymökningen. 
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Bilaga 4: Indikatorer för uppföljning av resultatmål 

Kommunplanen för 2019-2022 fastställdes av kommunfullmäktige i januari 2019. Resultatmålen i 

kommunplanen gäller under hela mandatperioden 2019-2022. I tabellen nedan anges vilka nämnder och 

bolag som arbetar mot respektive resultatmål samt vilka indikatorer som används för uppföljning av 

resultatmålen.  

Syftet med indikatorerna är att de ska användas som stöd vid den bedömning av måluppfyllelse för 

resultatmålen i kommunplanen som görs i samband med delårsrapporter och årsredovisningar. 

Indikatorerna ska vara relevanta, tydliga och underlätta jämförelser med andra kommuner.  

Indikatorerna ska också vara enkla att ta fram. I hög utsträckning baseras indikatorerna på statistik som 

kommunen ändå tar fram till följd av myndighetskrav eller annan uppföljning. Omkring en tredjedel av 

indikatorerna hämtas in automatiskt från Kolada (markeras med ljusröd bakgrund i tabellen). Kolada är 

en databas som ger möjlighet att jämföra och analysera cirka 5 000 nyckeltal för kommuners och 

regioners verksamheter. Kolada drivs av Rådet för främjande av kommunala analyser.  

Grundprincipen är att indikatorerna ska ligga fast under hela mandatperioden. En årlig översyn görs dock 

med avseende på exempelvis mätbarhet. Tillgången till statistik för uppföljning av kommunal verksamhet 

utvecklas ständigt. Indikatorerna ses över i samband med att nämnder och bolag lämnar underlag för 

övergripande plan med budget. 

Övergripande mål Resultatmål Indikatorer Källa Period 

Tillväxt, fler jobb & 

ökad egen försörjning 

Invånarantalet ska öka till 

minst 35 500 personer vid 

mandatperiodens slut 

KS, BMN 

Invånare, antal kvartal SCB Delår 

Invånare, antal per 1 nov SCB Årlig 

Förändring antal invånare sedan föregående år 

(%) 

Kolada/SCB (per 31 dec) Årlig 

Förbättrat företagsklimat 

KS, BMN, STN, KIAB 

Företagarnas sammanfattande omdöme om 

kommunen enligt Svenskt Näringsliv 

Svenskt Näringsliv Årlig 

Företagarnas helhetsbedömning av servicen i 

myndighetsutövningen (NKI) 

Kolada/SKR Insikt Årlig 

Kundnöjdhet avseende lokaler som KIAB 

tillhandahåller (NKI) 

KIAB  Vart tredje 

år (2019) 

Växande och breddat 

näringsliv 

KS 

Nyregistrerade företag, antal Bolagsverket Delår 

Nyregistrerade företag, antal per 1000 invånare Kolada/Bolagsverket Årlig 

Fler unga entreprenörer 

KS, BIN, VIAN 

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

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

Fler arbetstillfällen 

KS 

Förvärvsarbetande dagbefolkning Kolada/SCB Årlig 

Ökad sysselsättning 

KS, BIN, KULN, STN, SOCN, 

VIAN, VON, KFAB 

Ungdomar som är etablerade på 

arbetsmarknaden 1 år efter fullföljd 

gymnasieutbildning, yrkesprogram kommunala 

skolor (%) 

Kolada/SCB Årlig 

Praktikanter i kommunala verksamheter, antal Viadidakt Delår 

Invånare 17-24 år som varken studerar eller 

arbetar (%) 

Kolada/SCB Årlig 

Arbetslöshet 16-64 år (%) Arbetsförmedlingens 

månadsstatistik 

Delår 

Ökad övergång från 

försörjningsstöd till egen 

försörjning 

VIAN, SOCN 

Resultat vid avslut i kommunens 

arbetsmarknadsverksamhet, andel deltagare från 

Katrineholm som börjat arbeta (%) 

Viadidakt  Delår 

Resultat vid avslut i kommunens 

arbetsmarknadsverksamhet, andel deltagare från 

Katrineholm som börjat studera (%) 

Viadidakt  Delår 

Ej återaktualiserade personer ett år efter avslutat 

försörjningsstöd, andel (%) 

Kolada/SOC Årlig 

Hushåll med utbetalt försörjningsstöd, antal per 

månad 

SOC Delår 
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Övergripande mål Resultatmål Indikatorer Källa Period 

Barn som ingår i hushåll med försörjningsstöd, 

andel av totalt antal invånare 0-18 år (%) 

SOC Delår 

Minskade kostnader för 

utbetalt försörjningsstöd 

SOCN 

Utbetalt försörjningsstöd totalt (mnkr)  SOC Delår 

Utbetalt försörjningsstöd per hushåll (kr) SOC Delår 

Attraktiva boende- & 

livsmiljöer 

Fler bostäder, med 

variation mellan olika 

bostadstyper och 

upplåtelseformer 

KS, BMN, KFAB 

Planerade bostäder i detaljplaner som vunnit 

laga kraft under året, antal 

SBF Årlig 

Färdigställda bostäder i nybyggda småhus, antal SCB Delår 

Färdigställda bostäder i nybyggda 

flerbostadshus, antal 

SCB Delår 

Nyproduktion av hyresrätter, andel av totalt antal 

färdigställda bostäder (%) 

SCB Årlig 

Tryggare offentliga miljöer 

KS, BIN, BMN, KULN, STN, 

SOCN, VIAN, VON, KFAB, 

KIAB, VSR 

Invånarnas bedömning av tryggheten i 

kommunen 

Polisens trygghets-

undersökning, alt. SCB 

medborgarundersökning 

Jämna år 

Elever i årskurs 9 som känner sig trygga på väg 

till och från skolan, andel (%) 

Liv & Hälsa ung Vart tredje 

år (2020) 

Elever i år 2 på gymnasiet som känner sig trygga 

på väg till och från skolan, andel (%) 

Liv & Hälsa ung Vart tredje 

år (2020) 

Elever i årskurs 9 som känner sig trygga på stan 

eller i centrum, andel (%) 

Liv & Hälsa ung Vart tredje 

år (2020) 

Elever i år 2 på gymnasiet som känner sig trygga 

på stan eller i centrum, andel (%) 

Liv & Hälsa ung Vart tredje 

år (2020) 

Klottersanering som slutförts inom 24 timmar, 

andel av inkommande uppdrag till kommunen 

(%) 

STF Delår 

Olyckor där räddningstjänstens första enhet 

kommer fram inom målsatt tid, andel (%) 

VSR Delår 

Personer som utbildats av räddnings-tjänsten 

kring olycksförebyggande och olycksavhjälpande 

åtgärder, antal 

VSR Delår 

Olyckor där en första skadebegränsande åtgärd 

gjorts av enskild, andel av olyckor som föranlett 

räddningsinsats (%) 

VSR Delår 

Resandet med cykel och till 

fots ska öka 

KS, STN 

Gångtrafik Lövatunneln, antal passager STF (Infracontrol 

cykelbarometer) 

Delår 

Cykeltrafik Lövatunneln, antal passager STF (Infracontrol 

cykelbarometer) 

Delår 

Andel resor med gång- och cykeltrafik inom 

Katrineholms stad (%) 

SBF/Resvane-

undersökning 

Vart 5:e år 

(2020) 

Resandet med buss och 

tåg ska öka 

KS 

Resande med stadstrafiken (buss), antal Region Sörmland Delår 

Resande med landsbygdstrafiken (buss), antal Region Sörmland Delår 

Tågstopp vid Katrineholms Central, antal Samtrafiken Årlig 

Tågstopp i rusningstid vid Katrineholm Central, 

antal 

Samtrafiken Årlig 

Andel resor med kollektivtrafik inom 

Katrineholms stad (%) 

SBF/Resvane-

undersökning 

Vart 5:e år 

(2020) 

Förbättrad standard på 

gator, vägar, gång- och 

cykelvägar 

KS, STN 

Asfaltsbeläggning, antal kvadratmeter STF (även volymmått) Delår 

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

Alla katrineholmare ska 

erbjudas fiberbaserat 

bredband senast 2020 

KS 

Invånare i tätort med tillgång till fiberbaserat 

bredband, andel (%) 

PTS Årlig 

Invånare på landsbygd med tillgång till 

fiberbaserat bredband, andel (%) 

PTS Årlig 

En stark & trygg skola 

för bättre kunskaper 

Trygg och utvecklande 

förskoleverksamhet 

BIN, KULN, STN 

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

Årsarbetare i förskolan med pedagogisk 

högskoleexamen, andel (%) 

Kolada/SCB och 

Skolverket 

Årlig 
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Övergripande mål Resultatmål Indikatorer Källa Period 

Barn som uppger att de känner sig trygga på 

förskolan, andel (%) 

BIF Årlig 

Vårdnadshavare som uppger att deras barn 

känner sig tryggt på förskolan, andel (%) 

BIF Årlig 

Vårdnadshavare som uppger att förskolan väcker 

deras barns nyfikenhet och lust att lära, andel (%) 

BIF Årlig 

Fler elever ska klara målen 

i grundskolan och nå höga 

resultat 

BIN, KULN, SOCN 

Elever som går ut årskurs 1 som kan läsa, andel 

(%) 

BIF Årlig 

Elever som går ut årskurs 1 som kan skriva, andel 

(%) 

BIF Årlig 

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat 

alla delprov för ämnesprovet i svenska och 

svenska som andraspråk, kommunala skolor, 

andel (%) 

Kolada/Skolverket Årlig 

Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, 

kommunala skolor, andel (%) 

Kolada/Skolverket Årlig 

Elever i årskurs 9 som är behöriga till 

yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%) 

Kolada/Skolverket Årlig 

Elever med höga betyg (A/B) i årskurs 9, 

kommunala skolor, andel (%) 

BIF Årlig 

Fler elever ska klara målen 

i gymnasieskolan och nå 

höga resultat 

BIN, KULN, SOCN 

Gymnasiefrekvens (%) Kolada/SCB och 

Skolverket 

Årlig 

Gymnasieelever med examen inom 4 år, 

kommunala skolor, andel (%) 

Kolada/Skolverket Årlig 

Gymnasieelever som uppnått grundläggande 

behörighet till universitet och högskola inom 4 år, 

kommunala skolor, andel (%) 

Kolada/Skolverket Årlig 

Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, 

kommunala skolor 

Kolada/Skolverket Årlig 

Ungdomar som är etablerade på 

arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter 

fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel 

(%) 

Kolada/SCB Årlig 

Ökad trygghet i skolan 

KS, BIN, STN, KFAB 

Elever i årskurs 6 som anger att de känner sig 

trygga i skolan, kommunala skolor, andel (%) 

BIF Årlig 

Elever i årskurs 9 som anger att de känner sig 

trygga i skolan, kommunala skolor, andel (%) 

BIF Årlig 

Elever i år 2 på gymnasiet som anger att de 

känner sig trygga i skolan, kommunala skolor, 

andel (%) 

BIF Årlig 

Mer fysisk aktivitet och 

utveckling av 

skolmåltiderna ska stärka 

barns och elevers hälsa 

och studieresultat 

KS, BIN, KULN, STN, KFAB 

Elever som anger att de vanligtvis äter skollunch 

4-5 dagar per vecka, andel (%) 

BIF Årlig 

Elever som tycker att skolmåltiden är en trevlig 

stund på dagen, andel (%) 

BIF Årlig 

Elever som rör på sig minst 60 minuter per dag, 

andel (%) 

Liv & Hälsa ung Vart tredje 

år (2020) 

Fler studerande ska klara 

målen i kommunal 

vuxenutbildning 

VIAN 

Studerande från Katrineholm inom 

grundläggande vuxenutbildning som klarar 

målen, andel (%) 

Viadidakt Årlig 

Studerande från Katrineholm inom gymnasial 

vuxenutbildning som klarar målen, andel (%) 

Viadidakt Årlig 

Studerande från Katrineholm som klarar målen i 

utbildning i svenska för invandrare, andel (%) 

Viadidakt Årlig 

Fler ska gå vidare till 

studier på eftergymnasial 

nivå 

BIN, VIAN 

Ungdomar som studerar på högskola/universitet 

2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, 

hemkommun, andel (%) 

Kolada/SCB Årlig 

Studenter som i sina eftergymnasiala studier 

använder lokaler och service vid lärcenter 

Campus Viadidakt, antal 

Viadidakt (även 

volymmått) 

Delår 
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Övergripande mål Resultatmål Indikatorer Källa Period 

Trygg vård & omsorg Fler brukare inom vård och 

omsorg ska ha en positiv 

upplevelse kring 

bemötande, förtroende 

och trygghet 

KS, VON, KFAB 

Brukare som svarar att det känns ganska/mycket 

tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten, 

andel (%) 

Kolada/Socialstyrelsen Årlig 

Brukare som svarar att det känns ganska/mycket 

tryggt att bo på ett särskilt boende för äldre, 

andel (%) 

Kolada/Socialstyrelsen Årlig 

Personalkontinuitet inom hemtjänsten, antal 

personal som en brukare inom hemtjänsten 

möter under 14 dagar, medelvärde 

Kolada/VOF Årlig 

Brukare på gruppbostad enligt LSS som svarar 

att de känner sig trygga med alla i personalen, 

andel (%) 

Kolada/SKR Udda år 

Brukare på servicebostad enligt LSS som svarar 

att de känner sig trygga med alla i personalen, 

andel (%) 

Kolada/SKR Udda år 

Brukare inom daglig verksamhet enligt LSS som 

svarar att de känner sig trygga med alla i 

personalen, andel (%) 

Kolada/SKR Jämna år 

Ökade förutsättningar för 

aktiviteter för brukare 

inom vård och omsorg 

KULN, VON 

Boendeplatser i särskilt boende för äldre som 

erbjuder minst två organiserade och 

gemensamma aktiviteter på vardagar, andel (%) 

Kolada/VOF Årlig 

Boendeplatser i särskilt boende för äldre som 

erbjuder minst en organiserad och gemensam 

aktivitet per dag under helgen, andel (%) 

Kolada/VOF Årlig 

Brukare som svarar att de är ganska/mycket 

nöjda med de aktiviteter som erbjuds på sitt 

särskilda boende för äldre, andel (%) 

Kolada/Socialstyrelsen Årlig 

Brukare i särskilt boende för äldre som svarar att 

de upplever att möjligheterna att komma 

utomhus är ganska/mycket bra, andel (%) 

Kolada/Socialstyrelsen Årlig 

Brukare inom hemtjänsten med biståndsbeslut 

om social samvaro/promenad, andel (%) 

VOF Årlig 

Måltiderna inom vård och 

omsorg ska utvecklas 

STN, VON 

Brukare som svarar att maten smakar 

ganska/mycket bra på sitt särskilda boende för 

äldre, andel (%) 

Kolada/Socialstyrelsen Årlig 

Brukare som svarar att måltiderna på sitt 

särskilda boende för äldre oftast/alltid är en 

trevlig stund på dagen, andel (%) 

Kolada/Socialstyrelsen Årlig 

Brukare på särskilt boende för äldre som har 

möjlighet att välja mellan olika maträtter, andel 

(%) 

Kolada/VOF Årlig 

Brukare i särskilt boende för äldre vars nattfasta 

är mindre än 11 timmar (med hänsyn taget till 

den enskildes önskemål), andel (%) 

VOF Årlig 

Äldre på vårdsboenden med bedömd risk för 

undernäring som har en planerad förebyggande 

åtgärd, andel (%) 

Senior alert/VOF Årlig 

Stärkt patientsäkerhet 

inom vård och omsorg 

VON 

Brukare som svarar att det är mycket eller 

ganska lätt att vid behov träffa en sjuksköterska 

på sitt särskilda boende för äldre, andel (%) 

Kolada/Socialstyrelsen Årlig 

Personal inom vård och omsorg som följer basala 

hygienrutiner och klädregler, andel (%) 

SKL/VOF Årlig 

Äldre på vårdboenden med bedömd risk för fall 

som har en planerad förebyggande åtgärd, andel 

(%) 

Senior alert/VOF Årlig 

Rapporterade avvikelser inom hälso- och 

sjukvård som minst har en åtgärd, andel (%) 

VOF Årlig 

Ökad möjlighet till 

delaktighet och inflytande 

SOCN, VON 

Brukare med hemtjänst som svarar att 

personalen oftast/alltid tar hänsyn till åsikter och 

önskemål, andel (%) 

Kolada/Socialstyrelsen Årlig 
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Övergripande mål Resultatmål Indikatorer Källa Period 

Brukare med hemtjänst som svarar att de 

oftast/alltid kan påverka vilka tider de får stöd, 

andel (%) 

Kolada/Socialstyrelsen Årlig 

Brukare inom särskilt boende för äldre som 

svarar att personalen oftast/alltid tar hänsyn till 

åsikter och önskemål, andel (%) 

Kolada/Socialstyrelsen Årlig 

Brukare inom särskilt boende för äldre som 

svarar att de oftast/alltid kan påverka vilka tider 

de får hjälp av personalen, andel (%) 

Kolada/Socialstyrelsen Årlig 

Brukare på gruppbostad enligt LSS som svarar 

att de får bestämma om saker som är viktiga 

hemma, andel (%) 

Kolada/SKR Udda år 

Brukare på servicebostad enligt LSS som svarar 

att de får bestämma om saker som är viktiga 

hemma, andel (%) 

Kolada/SKR Udda år 

Brukare inom daglig verksamhet enligt LSS som 

svarar att de får bestämma om saker som är 

viktiga, andel (%) 

Kolada/SKR Jämna år 

Anhörigstödet ska 

utvecklas 

SOCN, VON 

Träffar för anhöriga som socialförvaltningens 

öppenvårdsavdelning erbjuder, antal 

SOC Delår 

Förebyggande och tidiga 

insatser för barn och unga 

ska prioriteras 

BIN, KULN, SOCN 

Informationsbesök av socialsekreterare på 

förskola och skola, antal 

SOC Årlig 

Besök på Familjecentralens öppna förskola, antal BIF Delår 

Deltagare i föräldrastödsutbildningar, antal SOC Årlig 

Deltagartillfällen Lyckliga Gatornas fritids- och 

lovverksamhet, antal 

KULF (även volymmått) Delår 

Utbildade ANDTS-coacher, antal KLF Årlig 

Fler ska få en förbättrad 

situation efter kontakt 

med individ- och familje-

omsorgen 

SOCN 

Andel av barn som kommunen placerar i 

familjehem/på institution som genomgår hälso- 

och tandvårdsundersökning i samband med 

socialnämndens första placering av individen (%) 

SOC Delår 

Ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter 

avslutad utredning eller insats, andel (%) 

Kolada/SOC Årlig 

Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år 

efter avslutad utredning eller insats, andel (%) 

Kolada/SOC Årlig 

Personer i öppna insatser gällande 

missbruksvård som slutför sin behandling, andel 

(%) 

SOC Årlig 

Ej återaktualiserade vuxna med 

missbruksproblem ett år efter avslutad utredning 

eller insats, andel (%) 

Kolada/SOC Årlig 

Öppna insatser och 

hemmaplanslösningar ska 

användas i ökad 

utsträckning inom individ- 

och familjeomsorgen 

SOCN 

Personer som deltar i öppna insatser gällande 

missbruksvård, antal 

SOC Delår 

Kommunens kostnader för 

placeringar ska minska 

BIN, SOCN, VON 

Bildningsnämndens totala kostnader för 

placeringar (mnkr) 

BIF Delår 

Vård- och omsorgsnämndens totala kostnader 

för externa boendeplaceringar inom LSS (mnkr) 

VOF Delår 

Socialnämndens totala kostnader för placeringar 

(mnkr) 

SOC Delår 

Färre barn och unga ska 

utsättas för risk att skadas 

till följd av eget eller 

andras bruk av tobak, 

alkohol eller narkotika 

KS, BIN, BMN, KULN, STN, 

Kvinnor som röker eller snusar vid 

graviditetsvecka 8-12, andel (%) 

Kolada/Socialstyrelsen Årlig 

Tobaksrökning i hemmet där barn i 8 månaders 

ålder finns, andel (%) 

Kolada/Socialstyrelsen Årlig 

Elever i årskurs 7 som röker ibland eller dagligen, 

andel (%) 

Liv & Hälsa ung Vart tredje 

år (2020) 
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SOCN Elever i år 2 på gymnasiet som röker ibland eller 

dagligen, andel (%) 

Liv & Hälsa ung Vart tredje 

år (2020) 

Invånare som röker dagligen, andel (%) Kolada/ 

Folkhälsomyndigheten 

Liv & Hälsa vuxen 

Vart fjärde 

år (2021) 

Försäljningsställen tobak som fått tillsynsbesök, 

andel (%) 

SBF, indikatorlabbet, 

andtuppföljning.se 

Årlig 

Elever i årskurs 9 som druckit alkohol någon gång 

under de senaste 12 månaderna, andel (%) 

Liv & Hälsa ung Vart tredje 

år (2020) 

Invånare med riskabla alkoholvanor, andel (%) Kolada/ 

Folkhälsomyndigheten 

Liv & Hälsa vuxen 

Vart fjärde 

år (2021) 

Serveringställen alkohol som fått tillsynsbesök, 

andel (%) 

SOC, indikatorlabbet, 

andtuppföljning.se 

Årlig 

Elever i årskurs 9 som någon gång använt 

narkotika, andel (%) 

Liv & Hälsa ung Vart tredje 

år (2020) 

Ett rikt kultur-, 

idrotts- & fritidsliv 

Fler ska delta aktivt i 

kultur-, idrotts- och 

fritidslivet 

KS, BIN, KULN, STN, SOCN, 

VON 

Deltagartillfällen Lyckliga Gatornas fritids- och 

lovverksamhet, antal 

KULF  Delår 

Besök på Turbinen och Perrongen, Lokstallet, 

antal 

KULF (även volymmått) Delår 

Deltagartillfällen kulturförvaltningens 

programverksamhet, antal 

KULF Delår 

Aktiva låntagare Katrineholms bibliotek, antal KULF (KOHA) Delår 

Besök i Konsthallen, antal KULF (även volymmått) Delår 

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal per 

invånare 7-20 år 

Kolada/ 

Riksidrottsförbundet 

Årlig 

Besök i simhallen, antal STF (även volymmått) Delår 

Besök i Duveholmshallen, antal STF (även volymmått) Delår 

Aktiva föreningar inom kultur, idrott och fritid 

som får bidrag, antal 

KULF och STF Delår 

Kultur, idrott och fritid för 

barn och unga ska 

prioriteras 

KS, BIN, KULN, STN, VON 

Andel deltagartillfällen för barn och unga (inkl 

lovverksamhet) som andel av totalt antal 

deltagartillfällen inom kultur-förvaltningens 

programverksamhet (%) 

KULF Delår 

Bokningar med juniortaxa som andel av totalt 

antal bokningar på Sportcentrum (%) 

STF Delår 

Jämställda kultur-, idrotts- 

och fritidsverksamheter 

KS, BIN, KULN, STN, VON 

Könsfördelning deltagartillfällen i 

ungdomsverksamheten Perrongen, andel 

flickor/kvinnor (%) 

KULF Delår 

Könsfördelning deltagartillfällen 

kulturförvaltningens programverksamhet, andel 

pojkar/män (%) 

KULF Delår 

Könsfördelning aktiva låntagare biblioteket, andel 

pojkar/män (%) 

KULF Delår 

Könsfördelning deltagare 7-20 år 

idrottsföreningar med LOK-stöd, andel 

flickor/kvinnor (%) 

Riksidrottsförbundet/STF Årlig 

Hållbar miljö Ökad andel miljöfordon i 

kommunens 

verksamheter, STN, KFAB, 

KIAB 

Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) Kolada/Miljöfordon 

Sverige 

Årlig 

Kommunens förbrukning av fossilt bränsle, antal 

liter diesel och bensin  

STF Årlig 

Ökad energieffektivitet i 

kommunens lokaler 

KS, BIN, KULN, STN, SOCN, 

VIAN, VON, KFAB, KIAB 

Minskad energiintensitet (el och värme) i 

kommunala verksamhetslokaler som ägs och 

förvaltas av KFAB jämfört med basår 2007, 

(kWh/m2) 

KFAB Årlig 

Minskad energiintensitet (el och värme) i 

kommunala verksamhetslokaler som ägs av 

kommunen och förvaltas av KFAB jämfört med 

basår 2007, (kWh/m2) 

KFAB Årlig 
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Ökad solelproduktion 

KS, BMN, KFAB, KIAB 

Installerad effekt för solcellsanläggningar i 

kommunen, (MW) 

SCB/Energimyndigheten Årlig 

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

Minskade utsläpp av 

näringsämnen och 

föroreningar till sjöar och 

vattendrag 

KS, BMN, STN, KVAAB 

Fosforhalt i Näsnaren, (mikrogram/liter) Nyköpingsåns 

vattenvårdsförbund 

Årlig 

Hushåll vars bristfälliga avlopp åtgärdats, antal SBF Årlig 

Nedskräpningen ska 

minska 

KS, BIN, BMN, STN, KFAB, 

KIAB, KVAAB 

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

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

Nöjdhet tillgänglighet till återvinningscentral, 

andel (%) 

Kolada/Avfall Sverige Årlig 

Biologisk mångfald ska 

främjas genom aktiva 

åtgärder och naturskydd 

KS, STN 

Areal reservat och biotopskydd, (ha)  SCB Årlig 

Klimatsmartare måltider i 

kommunens måltids-

verksamhet STN 

Ekologiska livsmedel, andel (%) STF Delår 

Närproducerade livsmedel, andel (%) STF Delår 

Livsmedelsinköpens klimatavtryck, (Co2e) STF Delår 

Attraktiv arbetsgivare 

& effektiv 

organisation 

Säkrad kompetens-

försörjning 

KS, BIN, KULN, STN, SOCN, 

VIAN, VON 

Tillsvidareanställda som slutat på egen begäran, 

antal 

KLF (Personec P utdata) Delår 

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

Månadsanställda som fortsätter arbeta efter att 

ha fyllt 65 år, antal 

KLF (Personec P utdata) Årlig 

Ökat medarbetar-

engagemang 

KS, BIN, KULN, STN, SOCN, 

VIAN, VON 

Resultat i undersökningen kring hållbart 

medarbetarengagemang, HME totalt 

KLF Årlig 

HME delindex motivation KLF Årlig 

HME delindex ledarskap KLF Årlig 

HME delindex styrning KLF Årlig 

Förbättrad hälsa för 

kommunens medarbetare 

KS, BIN, KULN, STN, SOCN, 

VIAN, VON 

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

Sjukfrånvaro total (%) Kolada/SKR:s personal- 

och lönestatistik 

Årlig 

Långtidssjukfrånvaro (mer än 59 dagar) som 

andel av total sjukfrånvaro, (%) 

Kolada/SKR:s personal- 

och lönestatistik 

Årlig 

Kommunens tillgänglighet 

för invånarna ska öka 

KS, BIN, BMN, KULN, STN, 

SOCN, VIAN, VON 

Nyckeltal för tillgänglighet och bemötande enligt 

Kommunens Kvalitet i korthet 

KKiK  Årlig 

Besökare som uppger att de hittade vad de sökte 

på webbplatsen, andel (%) 

KLF (enkät till besökare 

på webbplatsen) 

Årlig 

Ärenden som hanteras genom e-tjänster 

(externa), antal 

KLF Delår 

Besökare som har tillgång till MerÖppet på 

Kulturhuset Ängeln, antal 

KULF Delår 

Ärenden som hanteras av Kontaktcenter (via 

besök, telefon, e-post), antal  

KLF/Kontaktcenter Delår 

Ökad digital delaktighet 

KS, BIN, KULN, STN, SOCN, 

VIAN, VON 

Indikatorer saknas, resultatmålet följs upp genom 

redovisning av genomförda aktiviteter  

  

Ökad effektivitet genom 

nya samverkansformer 

internt och externt 

KS, BIN, BMN, KULN, STN, 

SOCN, VIAN, VON, KFAB, 

KIAB, KVAAB, VSR 

Indikatorer saknas, resultatmålet följs upp genom 

redovisning av genomförda aktiviteter  

  

Resultatet ska uppgå till 

minst en procent av 

skatteintäkterna 

KS, BIN, BMN, KULN, STN, 

SOCN, VIAN, VON 

Resultat som andel av skatt och generella 

statsbidrag (inkl utjämning), kommun (%) 

KLF  Delår 

Årets resultat som andel av skatt och generella 

statsbidrag (inkl utjämning), kommun (%) 

Kolada/SCB Årlig 
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Nettodriftskostnaderna 

ska inte öka snabbare än 

skatteintäkterna 

KS, BIN, BMN, KULN, STN, 

SOCN, VIAN, VON 

Förändring nettokostnader (%) 

 

KLF  Delår 

Förändring skatteintäkter och generella 

statsbidrag (inkl utjämning) (%) 

KLF  Delår 

Nettokostnad som andel av skatt och generella 

statsbidrag kommun (%) 

Kolada/SCB Årlig 

Avskrivningar ska under 

mandatperioden inte 

överstiga tre procent av 

driftbudgeten 

KS 

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

Soliditet kommun, (%) Kolada/SCB Årlig 

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

Soliditet kommunkoncern, (%) Kolada/SCB Årlig 

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

Skulder totalt kommunkoncern, kr/inv Kolada/SCB Årlig 

  



Starkt, tryggt & uthålligt 
Övergripande plan med budget 2021-2023

Ett axplock ur satsningar och investeringar i
Socialdemokraternas och Moderaternas förslag till kommunfullmäktige

Kommunplan 2019-2022

• Sju övergripande mål
 Tillväxt, fler jobb och ökad egen försörjning

 Attraktiva boende- och livsmiljöer

 En stark och trygg skola för bättre kunskaper

 Trygg vård och omsorg

 Ett rikt kultur-, idrotts- och fritidsliv

 Hållbar miljö

 Attraktiv arbetsgivare och effektiv organisation

• Resultatmål

• Utredningsuppdrag



Utgångspunkter för budgetarbetet
• Fortsatt befolkningstillväxt förväntas med cirka 200 nya invånare per år
• Barn, unga och äldre är prioriterade
• Kommunens kostnader ökar till följd av volymökningar och investeringar inom främst 

förskola, skola, vård och omsorg
• Fortsatt stor osäkerhet kring utvecklingen av pandemin och lågkonjunkturen 
• Osäkerhet när det gäller generella och riktade statsbidrag på längre sikt
• Viktigt att fortsätta hålla i ekonomin och effektivisera
• Långsiktighet är avgörande för att säkerställa en hållbar ekonomi över tid



Tillväxt, fler jobb & ökad egen 
försörjning

Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning
• Införa kompetenshöjande aktiviteter inom försörjningsstödet med krav på daglig närvaro för ökat 

stöd att komma vidare till egen försörjning
• Fortsättning och förstärkning av aktivt försörjningsstöd, en pågående satsning för att växla bidrag 

till jobb
• Utökade resurser för handledning så att fler kan tas emot för praktik eller åtgärdsanställning 
• Flera pågående projekt med extern finansiering för att öka övergången till egen försörjning
• Fortsatt satsning på feriejobb för ungdomar
• Fortsatt fokus på att öka kommunens markinnehav och ta fram nya detaljplaner för bostäder, 

företagsetableringar och verksamhetslokaler
• Projektering och upphandling av infrastruktur när pågående planer för bostads-, handels- och 

industriområden vinner laga kraft
• Fortsatt arbete för nya företagsetableringar, utveckling av centrumhandeln och åtgärder för ett 

ännu bättre företagsklimat
• Destinations-/platsutveckling i samverkan med +Katrineholm



Attraktiva 
boende- & livsmiljöer

Attraktiva boende- & livsmiljöer
• Utökad satsning på trygghets- och säkerhetsarbete
• Fortsatta satsningar på belysning, lekplatser och offentlig konst
• Begravningsplats för husdjur
• Fortsatta åtgärder och informationsinsatser för att fler ska välja att gå eller cykla istället för att 

åka bil
• Målet att alla ska erbjudas fiberbaserat bredband är uppnått, arbete fortsätter med att 

uppmuntra fler att ansluta sig
• Många nya detaljplaner för bostadsbebyggelse är på gång, de flesta inom Katrineholms stad 

men även i kransorter och på landsbygden



En stark & trygg skola
för bättre kunskaper

En stark & trygg skola för bättre kunskaper
• Fortsatt fokus på och intensivt arbete för att höja skolresultaten
• Ramförstärkning bildningsnämnden för volymökningar
• Ramförstärkning  bildningsnämnden för lönekompensation
• Krav på bildningsnämnden att omfördela internt motsvarande minst 6 mnkr för att effektivisera 

och stärka måluppfyllelsen i grundskolan
• Satsning på trygghetsskapande åtgärder för barn och unga, både i skolan och på fritiden, genom 

bland annat fler vuxna och övervakningskameror
• Satsning på kompetenshöjande insatser för barnskötare och barnskötarbiträden inom förskolan
• Fortsatt 1:1-satsning digitalisering i skolan
• Tillbyggnation Sandbäcksskolan samt ny idrottshall Sandbäcksskolan
• Upprustning av Häringe förskola
• Ytterligare utbyggnad av förskolan planeras 2022 och 2023
• Medfinansiering yrkesvux



Trygg vård & omsorg

Trygg vård & omsorg
• Ramförstärkning vård- och omsorgsnämnden för LSS-boendet Humlen
• Ramförstärkning  vård- och omsorgsnämnden för lönekompensation 
• Ramförstärkning vård- och omsorgsnämnden för äldreomsorgssatsningar 
• Inflyttning på nya äldreboendet Dufvegården och nya LSS-boendet Humlen, ramförstärkning 

vård- och omsorgsnämnden för hyresökningar
• Kompetenssatsning genom äldreomsorgslyftet
• Uppdrag till KFAB att renovera äldreboendet Strandgården samt omvandla Malmgården till 

trygghetsboende
• Språktester och utdrag ur belastningsregistret vid rekrytering till äldreomsorg, LSS, förskola och 

fritidsverksamhet
• Lager för skyddsutrustning inrättas
• Upphandling av nytt verksamhetssystem för både vård- och omsorg- och socialnämnden
• Fortsatt utveckling av insatser på hemmaplan för att minska socialnämndens externa placeringar 
• Uppdrag att kartlägga och sätta stopp för felaktiga utbetalningar och välfärdsbedrägerier



Ett rikt kultur-, idrotts- & 
fritidsliv

Ett rikt kultur-, idrotts- & fritidsliv
• Utökade ytor för gymnastik genom ombyggnation av gymnastikhallen
• Nybyggnation inomhusbanor för boule
• Ny servicebyggnad med omklädningsrum Backavallen
• Sarg och plexiglas ishallen
• Fortsatt satsning på offentlig konst och konstnärlig utsmyckning av verksamhetslokaler
• Fortsatt satsning på fritidsverksamhet för barn- och unga genom Lyckliga Gatorna 
• Fortsatt satsning på kulturnämndens ungdomsverksamhet
• Aktivitetspark i Forssjö
• Översyn av kommunens vandringsleder med förbättrad tillgänglighet på naturstig mellan 

fågeltornets parkering och Gersnäs samt ny sträckning för Sörmlandsleden genom centrala 
Katrineholm



Hållbar miljö

Hållbar miljö
• Ökade resurser för miljöstrategiska åtgärder
• Ny skogsbruksplan, långsiktig skogsförvaltning med hänsyn till naturvärden, friluftsliv och ekonomi
• Fortsatt arbete med riktade kommunikationsinsatser för att minska nedskräpning
• Påbörja arbete med revidering av renhållningsordningen
• Satsning för att ytterligare minska användningen av fossila drivmedel inom kommunens 

verksamheter, bland annat genom övergång till elbilar på landsbygden
• Energibesparande åtgärder
• Fortsatt satsning för att främja gång- och cykeltrafik
• Ökad kollektivtrafik, ny linje till Kronfågel startar i december och fler utökningar utreds 
• Sista etappen i arbetet med inventering av enskilda avlopp 
• Fortsatt arbete kring hästhållningens påverkan på sjöar och vattendrag
• Påbörja arbete med att ta fram ny klimatanpassningsplan
• Våtmarksyta vid Mejeridiket i samarbete med SKF, Tekniska Verken, Finja och Sörmland Vatten
• Förstudie och projektering av våtmarksyta vid Lasstorpsdiket
• Förstudie våtmark vid Djulö samt projektering av omledning av dagvatten från Lövåsenområdet

och Logistikcentrum



Attraktiv arbetsgivare & 
effektiv organisation

Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation
• Friskvårdsbidraget höjs till 1 500 kr per år för kommunens medarbetare
• Fortsatt arbete med chefsutvecklingsprogram och traineeprogram för att trygga tillgången till 

framtida ledare 
• Flera satsningar på komptetensutveckling för kommunens medarbetare, bland annat inom 

förskola och äldreomsorg
• Fortsatt fokus på hälsofrämjande insatser och åtgärder för minskad sjukfrånvaro
• Satsningar på kommungemensamma personalsociala aktiviteter
• Nya städentreprenörer
• Fortsatt satsning på digitalisering och utveckling av fullvärdiga e-tjänster
• Tydliga krav på att alla verksamheter ska arbeta aktivt med effektivisering
• Fortsatt utveckling av kommunens krisberedskap



Särskilda uppdrag
• Införa kompetenshöjande aktiviteter inom försörjningsstödet med krav på daglig närvaro 

(SOCN, VIAN)
• Kartlägga och sätta stopp för felaktiga utbetalningar och välfärdsbedrägerier (SOCN)
• Trygghetsskapande åtgärder för barn och unga, både i skolan och på fritiden, genom bland 

annat fler vuxna och övervakningskameror (BIN med arbetsledning från säkerhetschef)
• Omfördela internt motsvarande minst 6 mnkr för att effektivisera och stärka 

måluppfyllelsen i grundskolan (BIN)
• Uppdatera den långsiktiga planen för utbyggnad av förskolan (KS, BIN)
• Renovera och anpassa äldreboendet Strandgården (KFAB)
• Omvandla äldreboendet Malmgården till trygghetsboende (KFAB)
• Effektivisera kostverksamheten (STN, BIN, VON)
• På prov stänga av för genomfartstrafik mellan Gatstuberg och Djulö (KS)

Fokusområden för kommunstyrelsens 
övergripande uppföljning under 2021
• Kommunens krisberedskap och pandemins fortsatta påverkan
• Fördjupad uppföljning av socialnämndens ekonomi och verksamhet 

utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
• Effekter av ökad digitalisering och automatisering



Övergripande 
driftsbudget 
2021 med plan 
för 2022-2023

Belopp i tkr Budget Budget Plan Plan  
Nämnd/benämning 2020 2021 2022 2023 
Övergripande politisk ledning -11 139 -11 656 -11 306 -11 306 
Bildningsnämnden -867 789 -900 720 -906 491 -915 937 
Kommunstyrelsen  -200 281 -196 500 -197 200 -197 200 
varav kommuncentrala -14 208 -14 936 -14 936 -14 936 
varav kommunledningsförvaltningen  -117 312 -110 388 -110 388 -110 388 
varav samhällsbyggnadsförvaltningen -65 761 -68 175 -68 875 -68 875 
varav kommunstyrelsens medel till förfogande -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 
Kulturnämnden -42 952 -43 205 -43 205 -43 205 
Bygg- och miljönämnden -534 -669 -669 -669 
Service- och tekniknämnden -111 900 -120 294 -120 294 -120 294 
Socialnämnden -191 307 -191 735 -191 735 -181 735 
Viadidaktnämnden  -64 714 -63 896 -60 896 -60 896 
Vård- och omsorgsnämnden -728 602 -786 613 -791 699 -803 559 
Räddningstjänsten VSR -32 810 -32 010 -32 010 -32 010 
Kompensation för ökade löner 0 0 0 -31 038 
Ökade kapitalkostnader nämnder 0 0 -5 393 -6 002 
Summa nämnder -2 252 027 -2 347 297 -2 360 897 -2 403 851 
Ökade kostnader lokaler -5 309 -10 867 -34 730 -56 112 
KFAB, från eget kapital    5 000 0 0 
Löneuppräkning 0 0 -31 038 -31 659 
Drifteffekt av föreslagna investeringar 0 0 -351 -670 
PO-påslag och semesterlöneskuld 93 375 106 876 109 003 111 174 
Pensioner -120 100 -136 561 -145 941 -146 044 
Intäkter Viadidakt-Vingåker  13 213 13 485 13 485 13 485 
Kapitalkostnadsintäkter  93 160 97 802 103 196 103 805 
Avskrivningar  -78 134 -83 261 -88 195 -88 533 
Skatteintäkter 1 514 749 1 510 404 1 562 978 1 618 034 
Kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag 693 782 787 374 783 946 780 627 
Kommunal fastighetsavgift 65 632 71 905 71 905 71 905 
Finansiering, utdelningar m.m. 13 786 21 309 21 309 21 309 
Riktade stasbidrag äldreomsorgssatsning 0 15 449 15 449 15 449 
Summa finansiering 2 302 062 2 398 916 2 381 015 2 412 770 
TOTALT  50 035 51 619 20 118 8 919 
Budgeterat resultat i % av skatter och utjämning 2,20% 2,16% 0,83% 0,36% 
          
GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 22 921 23 851 24 343 24 860 

Större ramförstärkningar
• Ramförstärkning bildningsnämnden för volymökningar, +10 mnkr
• Ramförstärkning  bildningsnämnden för lönekompensation, +14 mnkr
• Ramförstärkning vård- och omsorgsnämnden för LSS-boendet Humlen, +5,1 mnkr
• Ramförstärkning  vård- och omsorgsnämnden för lönekompensation, +11,2 mnkr 
• Ramförstärkning vård- och omsorgsnämnden för äldreomsorgssatsningar, +15,5 mnkr 
• Ramförstärkning vård- och omsorgsnämnden för hyresökningar nya lokaler, +19,7 mnkr
• Förlängd tillfällig ramförstärkning socialnämnden 2021-2022, +10 mnkr per år
• Tillfällig ramförstärkning viadidaktnämnden 2021 för arbetsmarknadsåtgärder, +3 mnkr
• Omfördelning ram från andra nämnder till kulturnämnden för Lyckliga Gatorna , +1,9 mnkr
• Ramförstärkning service- och tekniknämnden för skogsförvaltning och VA-taxa, +1,4 mnkr



Effektiviseringskrav
• Effektivisering kommunstyrelsen motsvarande utebliven lönekompensation, -1,5 mnkr
• Ytterligare effektivisering kommunstyrelsen inom kommunledningsförvaltningen och 

samhällsbyggnadsförvaltningen, -3 mnkr
• Effektivisering kulturnämnden motsvarande utebliven lönekompensation, -0,4 mnkr
• Effektivisering service- och tekniknämnden motsvarande utebliven lönekompensation, -2,1 mnkr
• Effektivisering socialnämnden motsvarande utebliven lönekompensation, -1,5 mnkr
• Effektivisering viadidaktnämnden motsvarande utebliven lönekompensation, -1 mnkr
• Ytterligare effektivisering viadidaktnämnden inom vuxenutbildning, -1 mnkr
• Effektivisering Västra Sörmlands Räddningstjänst, -0,8 mnkr
• Effektivisering Katrineholms Fastighets AB, -4 mnkr 

Medel från integrationsfonden 2021
• Trygghetsskapande åtgärder för barn och unga i skolan och på fritiden genom bland annat fler 

vuxna och övervakningskameror, 1,5 mnkr (BIN med arbetsledning från säkerhetschef)
• Kompetenshöjande insatser för barnskötare och barnskötarbiträden inom förskolan, 2,7 mnkr (BIN)
• Medfinansiering yrkesvux 2021, 1,8 mnkr (VIAN)
• Förstärkning aktivt försörjningsstöd, 1 mnkr (VIAN)
• Resurser för handledning så att fler kan tas emot för praktik eller åtgärdsanställning, 1 mnkr (STN)
• Ungdomsverksamhet, 0,5 mnkr (KULN)
• Införa språktest vid rekrytering till äldreomsorg, LSS, förskola och fritidsverksamhet, 0,5 mnkr (KS)
• Kommungemensamma personalsociala aktiviteter, 1,8 mnkr (KS)
• Kommunövergripande satsning på kompetensförsörjning, 1 mnkr (KS)



Jämförelse med föregående år
Belopp i tkr

Ram 2021 inkl
integrationsfond

Skillnad jämfört med 
2020

Övergripande politisk ledning 11 656 +517
Bildningsnämnden 904 920 +37 131
Kommunstyrelsen 199 800 -481
Kulturnämnden 43 705 +753
Bygg- och miljönämnden 669 +135
Service- och tekniknämnden 121 294 +9 394
Socialnämnden 191 735 +428
Viadidaktnämnden 66 710 +520
Vård- och omsorgsnämnden 786 613 +58 011
Räddningstjänsten VSR 32 010 -800
TOTALT 2 359 112 +105 608

I beräkningen ingår tekniska justeringar. Riktade statsbidrag ingår ej, men tillkommer för flera nämnder. 

Investeringar och exploateringar 
under 2021
Verksamhetsinvesteringar: 87,2 mnkr
(exkl etapp 2 Backavallen)

Fastighetsinvesteringar KFAB/KIAB: 350,1 mnkr

Exploateringar: 127,8 mnkr 



Resultat och skattesats 2021
Budgeterat resultat: 51,6 mnkr

KS medel till förfogande: 3,0 mnkr

Skattesats: 22,12 kr 

Beräknat utifrån ett befolkningsunderlag på 34 900 invånare per 1 nov 2020

Resurser att tillgå utöver budgeten

Kvar att besluta om (i dagsläget): 64,9 mnkr

Avsatta medel 2020-09-30, mnkr Belopp 

Resultatutjämningsreserv  17,0 

Tillväxtfrämjande medel 35,3 

Integrationsfonden 29,5 

TOTALT 81,8 
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Datum

2020-10-15
Vår beteckning

KS/2020:328 - 103Kommunledningsförvaltningen
Nämndadministration

Mottagare:

Vår handläggare

Axel Stenbeck
Handläggare telefon Handläggare e-post

Axel.Stenbeck@katrineholm.se

Utbetalning av partistöd 2021

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar utbetala partistöd för 2021 med hälften av nedan angivet 
årsbelopp under vardera januari och juli månader enligt följande:

Mandatbundet stöd:

Socialdemokraterna  23 mandat * 33 375 kronor = 767 625 kronor

Moderaterna    7 mandat * 33 375 kronor = 233 625 kronor

Sverigedemokraterna    6 mandat * 33 375 kronor = 200 250 kronor

Centerpartiet    4 mandat * 33 375 kronor = 133 500 kronor

Liberalerna     3 mandat * 33 375 kronor = 100 125 kronor

Vänsterpartiet    3 mandat * 33 375 kronor = 100 125 kronor

Kristdemokraterna    3 mandat * 33 375 kronor = 100 125 kronor

Miljöpartiet    2 mandat * 33 375 kronor = 66 750 kronor

Grundstöd 10 000 kronor per parti

Sammanfattning av ärendet

Kommuner får enligt bestämmelser i kommunallagen (2017:725) KL, 4 kap. 29 §, ge 
ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den 
kommunala demokratin (partistöd). Partistödet i Katrineholms kommun består av dels ett 
grundstöd om 10 000 kronor per parti och år, dels ett mandatbundet stöd, som uppgår till 
33 375 kronor per mandat och år.

Enligt kommunens regler för det kommunala partistödet utbetalas inget stöd för 
nästkommande period till den som inte lämnat redovisning och granskningsrapport inom 
angiven tid (4:31 KL). Redovisningen ska lämnas in senast den 30 juni 2021. 

KL 4 kap. 32 § anger slutligen att beslut om att betala ut partistöd ska fattas av fullmäktige 
minst en gång per år.

 



Tjänsteskrivelse Sida 2 (2)

Kommunledningsförvaltningen Datum

2020-10-15
Vår beteckning

KS/2020:328 - 103

Det krävs att mottagare av partistöd årligen i redovisning visar att stödet använts till 
ändamålet ovan. Samtliga åtta partier som erhållit partistöd har lämnat redovisning inom 
utsatt tidsperiod.

Axel Stenbeck
Utredare

Beslutet skickas till:
Akt
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Datum Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen 2020-07-30 KS/2020:12 - 009
Ekonomi- och personal

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

Telefax:

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Susanne Sandlund
Kommunstyrelsen

Revidering Finanspolicy för Katrineholms kommun
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reviderad Finanspolicy 
för Katrineholms kommun.

Sammanfattning av ärendet
Gällande (fram till 2020-06-30) Finanspolicy är i stora delar aktuell. Föreslagna 
revideringar avser förtydligande utifrån förändringar, eller ny lagstiftning inom Sverige 
eller EU. 

Följande revideringar föreslås

Avsitt 1:3
Tillägg om hur ofta policyn bör revideras.

Avsnitt 4:1
 Landsting till Region
 Tillägg utifrån tillsynsansvar inom EU

Avsnitt 5:1
 Förtydligande målformulering kring värdeökning.
 Byte från KPI till Stibor som mätinstrument.

Avsnitt 5:2
Förändringa av tillåtna tillgångsslag som portföljens kan placeras i.

Avsnitt 5:3
Förtydliganden och uppdatering kring etisk hänsyn

Avsnitt 6
Tillägg om hur borgensavgift tas ut.

Ärendets handlingar
 Förslag Finanspolicy Katrineholms kommun

Susanne Sandlund
Ekonomi- och personalchef
_________________

Beslutet skickas till: 
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen
Akten
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Dokumentinformation
Beslutshistorik
Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-15, § 220 

Senast ändrad av kommunfullmäktige

2015-04-20, § 132

Giltighet
Gäller från och med 2020-12-31

Gäller till och med 2023-12-31

Förvaltarskap1

Inom kommunstyrelsens ansvarsområde, kommunledningsförvaltningen (ekonomichefen)

Kategori
 Anvisningsdokument

Uppföljning
Hur: Enligt internkontrollplanen.

När: Kontinuerligt 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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Finanspolicy för Katrineholms 
kommun
1 Inledning

1.1 Bakgrund
I Kommunallagen 8 kap. § 2-3 behandlas medelsförvaltning. Kommuner ska förvalta sina medel 
på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. 
Fullmäktige ska meddela föreskrifter om medelsförvaltning och särskilda föreskrifter för 
förvaltning av medel avsatta för pensionsförpliktelser.

1.2 Syfte
Syftet med finanspolicyn är:

- att ange mål för kommunens finansverksamhet
- att ange hur ansvaret för finansverksamheten är fördelad
- att identifiera vilka finansiella risker kommunen är exponerad för och hur riskerna ska 

hanteras.

1.3 Omfattning
Finanspolicyn omfattar den verksamhet som bedrivs inom Katrineholms kommun.
Policyn revideras senast i sambanad med ny mandatperiod. 

2 Mål för finansverksamheten
De övergripande målen för finansverksamheten är:

- att säkerställa att kommunen har tillräcklig likviditet för att bedriva verksamheten på kort 
och lång sikt,

- att inom ramen för denna policy minimera de finansiella riskerna och samtidigt uppnå 
bästa möjliga finansiella netto

- att finanshanteringen hanteras med beaktande av god intern kontroll.

3 Organisation och arbetsfördelning

3.1 Ansvarsnivåer
Det finns tre ansvarsnivåer:

- Kommunfullmäktige
- Kommunstyrelsen
- Ekonomi- och upphandlingsavdelningen

3.2 Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer kommunens:

- finanspolicy
- mål för finansverksamheten
- ramar för upplåning  
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3.3 Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen är ansvarig för:

- att den av kommunfullmäktige beslutade finanspolicyn efterlevs
- att följa kommunens finansiella situation 
- att besluta om upplåning inom ramen

3.4 Ekonomi- och upphandlingsavdelningen
Kommunens ekonomi- och upphandlingsavdelning ansvarar för:

- löpande likviditetshantering (cash management)
- utföra upplåning inom ramen
- finansiell rapportering till kommunstyrelsen
- företräder kommunen gentemot banker och andra finansiella företag
- att löpande följa de finansiella marknaderna
- initierar och utarbetar förslag till uppdatering av finanspolicyn
- genomför internkontrollen

4 Likviditetshantering och upplåning

4.1 Likviditet
Målet med likviditetshanteringen är att kommunen alltid ska ha tillfredsställande 
betalningsberedskap. Med likvida medel avses kontanta medel; det vill säga bankkonton, plus- 
och bankgiro, placerade medel som kan frigöras inom två bankdagar samt outnyttjade 
kontrakterade checkräkningskrediter. 

Kommunens likviditet/överskottslikviditet får placeras i:

Emittent/värdepapper Max andel per 
kategori (%)

Max andel per 
emittent (%)

Max löptid

Räntebärande konto i svensk bank 
med lägst rating A enligt Standard & 
Poor’s

100 100 Obegränsad

Räntebärande värdepapper utställda 
eller garanterade av svenska staten

100 100 1 år

Räntebärande värdepapper utställda 
eller garanterade av Kommuninvest 
eller kommun/landsting region

100 80 1 år

Räntebärande värdepapper utställda 
av nordiska banker eller 
bostadsfinansieringsinstitut med 
lägst rating A enligt Standard & 
Poor’s

80 60 2 år

Placering får ske i värdepappersfonder vars placeringsinriktning i allt väsentligt 
överensstämmer med bestämmelserna i denna placeringspolicy och som står under 
tillsyn av myndighet i EU-land, EES-land eller Schweiz. Vid investeringar i 
värdepappersfonder gäller fondens snittrating och genomsnittliga kapitalbindning.

Utlåning får även ske till, av kommunen, helägda bolag. Tillfällig placering i andra instrument än 
ovanstående måste beslutas av kommunstyrelsen. 
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4.2 Upplåning

4.2.1 Allmänt
Upplåning får endast genomföras för att täcka finansierings- och refinansieringsbehov i 
kommunens verksamheter. Undantag får endast göras för att täcka vidareutlåning till, av 
kommunen, helägda bolag. 

All upplåning ska ske till lägsta möjliga kostnad inom ramen för finanspolicyn. Anbud ska 
infordras vid upptagande av lån och användning av swapar. 

4.2.2 Tillåtna instrument
Lån får upptas genom:

- Kommunens helägda bolag
- Kommuninvest i Sverige AB (publ)
- Svenska banker eller finansinstitut 

För att ha möjlighet att förändra räntebindningstiderna, inom angivna gränser, kan följande 
instrument användas:

- Ränteswap, avtal om byte av räntebindningstid – från rörlig ränta till bunden ränta eller 
tvärtom

- Ränteoption, avtal om räntenivå idag för en framtida datumbestämd affär (valfritt för 
låntagaren att genomföra affären – det finns dock en möjlighet)

- Räntetermin, se ränteoption (här måste dock affären genomföras – inte bara en möjlighet)

Externa swapar får endast ske med motparter som har lägst rating A enligt Standard & Poor’s

4.2.3 Risker vid upplåning
Vid upplåning identifieras följande risker;

- ränterisk
- finansieringsrisk
- valutarisk
- motpartsrisk

Ränterisk

För att minska ränterisken bör lånens förfallotider spridas över tiden. 

I matrisen nedan beskrivs hur räntebindningen får variera inom olika tidsintervall. Den 
genomsnittliga räntebindningstiden bör variera mellan 1,5 och 2,5 år.

Ränteförfall Min – max

0 – 1 år 25 – 45 %

1 – 5 år 40 – 80 %

5 – 10 år 0 – 50 %
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Finansieringsrisk

Finansieringsrisken ska begränsas genom att

- det finns erforderliga kreditlöften
- låneportföljen har god spridning avseende förfallostrukturen2

- beroendet av en finansieringskälla inte är för stor

Valutarisk

All valutarisk i samband med upplåning ska elimineras.

Motpartsrisk

Se avsnitt 4.2.2.

4.2.4 Leasing
Ett finansiellt leasingavtal är ett avtal som innebär att leasingtagaren, trots att denne inte har 
den legala äganderätten till leasingobjektet i allt väsentligt åtnjuter de ekonomiska förmåner 
och bär de risker som är hänförliga till objektet. Finansiell leasing ska endast betraktas som en 
finansieringsform. Finansiell leasing jämställs med upplåning och omfattas av reglerna för upp-
låning i denna policy.

5 Pensionsmedel

5.1  Allmänt
Fullmäktige ska enligt Kommunallagen 8 kap 3a § meddela föreskrifter för förvaltning av medel 
avsatta för pensionsförpliktelser. I föreskrifterna ska det anges hur medlen ska förvaltas. Därvid 
ska tillåten risk vid placering av medlen fastställas. Vidare ska det anges hur uppföljning och 
kontroll av förvaltningen ska ske. 

Mål
Målet är att skapa en värdeökning på de förvaltade medlen om Stibor 90 + 4 procent i 
genomsnitt över en rullande femårsperiod. Medlen skall placera till lägsta möjliga 
risknivå som krävs för att uppnå avkastningskravet.

Mål
Det övergripande målet för förvaltningen är att avsatta medel ska bidra till kommunens 
årliga resultat. Långsiktigt eftersträvas en real avkastning om 4 procent per år. Detta 
mäts som Konsumentprisindex (KPI) plus 4 procentenheter per år. Vidare ska portföljen 
bidra med ett jämt resultat över tiden

5.2 Tillåtna tillgångsslag
Portföljens kapital får placeras i följande tillgångsslag:

• Svenska och utländska räntebärande värdepapper
• Svenska och utländska aktier samt aktierelaterade instrument.
• Alternativa tillgångar såsom hedgefonder, fastigheter eller andra finansiella placeringar 

som genom att ha låg korrelation till övriga tillgångar i portföljen är förbättrar den 
förväntade riskjusterade avkastningen. avsedda att minska portföljens totala risk.

2 Högst 50 % av lånestocken får förfalla till betalning inom en rullande 12 månaders period 
och den genomsnittliga återstående löptiden ska inte understiga 2,5 år.
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• Derivat-Covered-calls (såld köpoption på innehavd aktie), valuta-/räntesäkring vid 
handel med räntepapper i utländsk valuta och vid innehav av andelar i 
investeringsfonder där derivat förekommer som en naturlig del av innehavet. 

• Strukturerade produkter: Emittentens rating skall lägst vara A- enligt Standard & 
Poor´s. Endast produkter med 100% kapitalgaranti av det nominella beloppet och 
maximalt 5% överkurs. Strukturerade produkter vars avkastning beskattas som 
fordringsrätter är tillåtna utan kapitalgaranti.

5.3 Tillgångsfördelning
Totalportföljen

Procenttalen i följande tabell anges limiter för lägsta och högsta andel, som respektive 
tillgångsslag får utgöra av portföljens totala marknadsvärde.

TILLGÅNGSSLAG FÖRDELNING

Minimiandel % Normalandel % Maximiandel %
Aktier 0 50 60

Realränteobligationer
- Duration
Nominella ränteobligationer
- Duration

0
0 år
30

0 år

0
10 år

50
3 år

50
20 år
100
5 år

Alternativa placeringar 0 0 20

Likvida medel 0 0 10

Beräkning av portföljens värde och limit 

Vid beräkning av limit skall portföljens tillgångar värderas med ledning av gällande 
marknadsvärde. Om sådant saknas får ekonomichefen på objektiv grund fastställa värdet.

Åtgärder vid limitavvikelser

Om limit överskrids ska tillgångar avyttras i motsvarande mån så snart lämpligen kan ske, dock 
senast inom 60 dagar efter överträdelsen, varvid skälig hänsyn ska tas till den risk som 
överskridandet innebär för portföljen som helhet. Motsvarande gäller om limit underskrids, 
varvid tillgångar anskaffas så snart det lämpligen kan ske. Vidare ska över- respektive 
underskridandet rapporteras snarast till kommunstyrelsen.

Aktieplaceringar

Portföljens svenska och utländska aktier ska vara börsnoterade. Detta innebär att aktierna ska 
vara föremål för regelbunden handel på auktoriserad marknadsplats som är öppen för 
allmänheten och som styrs under tillsyn av myndighet. Utländska värdepapper som noteras på 
Stockholmsbörsen inkluderas ej i svenska aktier. Vid nyintroduktioner kan avsteg från 
börsnotering göras under förutsättning att aktierna har för avsikt att börsnoteras inom ett år. 
Högsta andel investerat i en enskild aktie är 10 procent av aktieportföljen. Undantag från detta 
får göras om ett enskilt bolag har en indexvikt (för svenska aktier SIX Return Index, för utländska 
aktier MSCI World Index) som överstiger 10 procent kan maximalt upp till bolagets indexvikt 
investeras. Blankning av enskilda värdepapper får ej ske. Utlåning av innehavda aktier är inte 
tillåtna. Vid investering i fonder eller strukturerade produkter ska limiterna ovan beaktas och 
underliggande tillgång fördelas på respektive emittent om underliggande tillgång är aktier. 
Vidare skall inte investering i strukturerade produkter och fonder som innehåller belåning inom 
instrumentet ske.
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Investering i aktiefonder och enskilda aktier i annan valuta än SEK ska valutasäkras. Vid 
investering i fonder där de underliggande aktierna är noterade i annan valuta än SEK, och även 
om fondandelarna handlas i SEK skall särskilt beslut tas om valutasäkring skall göras eller ej. 

Strukturerade produkter

Vid placeringar i strukturerade produkter ska nominellt belopp vara kapitalgaranterat till 10 0% 
med maximalt 10% överkurs. Vid investering i strukturerade produkter ska produkten klassas 
under tillgångslagen enligt definitionen av marknadsrisker. Vilken tillgångsklass produkten får 
beror på vilken exponering produkten har mot underliggande tillgångar. Vid klassificering som 
tillgångslag aktier skall dock emittenten/garanten av den strukturerade produkten lägst ha 
kreditbetyget A-/A3. Vidare skall s.k. SPV: er undvikas. För närmare definition av vad som avses 
med SPV se bilaga till finanspolicyn. Särskilda riktlinjer och anvisningar skall tas hänsyn till vid 
investering i strukturerade produkter. Den geografiska fördelningen på aktieportföljen skall vara 
fördelat enligt tabellen nedan. 

Geografisk exponering i 
aktieportföljen 

FÖRDELNING

Minimiandel % Normalandel % Maximiandel %
Svenska Aktier 0 30 40

Globala Aktier 60 70 100

Derivat och optioner 

Derivatinstrument får ej användas utan särskilt medgivande.

Räntebärande placeringar

Kreditrisk definieras som summan av exponeringen i placeringar och derivat. Procenttalen i 
tabellen nedan avser andelar av portföljens marknadsvärde samt maxandel per 
emittentkategori. Tillåten löptid är maximal löptid på enskilda instrument. 

Med ratingkrav avses lägsta tillåtna rating från minst ett av kreditvärderingsinstituten Standard 
& Poor eller Moody’s. Om extern kreditrating saknas får skuggrating från en svensk storbank 
(Nordea, SEB, SHB eller Swedbank) användas.

Räntebärande placeringar i annan valuta än SEK ska valutasäkras fullt valutasäkra det 
nominella beloppet och även samtliga kuponger.

VÄRDEPAPPER
Maxandel per 
tillgångsklass (%)

Maxandel per 
emittent (%)

Tillåten 
löptid

Ratingkrav

Räntebärande värdepapper 
utställda eller garanterade av 
svenska staten eller 
kommun/landsting

100 100 10 år

Räntebärande värdepapper 
utställda av nordiska banker eller 
bostadsfinansieringsinstitut 

100 30 7 år

Räntebärande värdepapper 
utställda av företag, Investment 
grade

75 10 6 år BBB-

Räntebärande värdepapper 
utställda av företag, High yield

25 5 5 år BB-



 

10 (14)

Om durationen på ett instrument är kortare än 1 år får kortfristig rating användas. Kort rating 
översätts till lägsta motsvarande långa rating i tabellen ovan. Översättningstabell återfinns 
under avsnittet definitioner. 

Kommunens interna utlåning till bolag inom kommunkoncernen är exkluderad dessa krav på 
kreditrating.  

Vid investering i strukturerade produkter ska limiterna ovan beaktas och underliggande tillgång 
fördelas på respektive emittent om underliggande tillgång är räntebärande värdepapper.

Alternativa investeringar

Genom att investera i tillgångar som uppvisar låg korrelation med den befintliga portföljen kan 
den totala portföljrisken reduceras och avkastningen höjas. Exempel på sådana tillgångar är 
fastigheter, valutor, råvaror och hedgefonder. Investeringar klassas som alternativa efter 
exponering snarare än den juridiska form som investeringen görs i. Mot bakgrund av detta är 
investeringar i de nämnda tillgångarna tillåtna. Syftet med en investering i dessa tillgångar får 
dock endast vara att minska den totala portföljrisken. Om korrelationen mellan tillgången och 
den övriga portföljen skulle förändras på ett sådant sätt att tillgången ökar portföljens totala 
risk ska tillgången säljas så snart det är praktiskt genomförbart. 

Index 

Som benchmark för de olika tillgångsslagen ska följande index användas:

Tillgångsslag Index
Svenska nominella räntebärande värdepapper OMRX Bond eller motsvarande
Svenska aktier SIX Portfolio Return eller motsvarande

Utländska aktier
MSCI World(total return i SEK) eller 
motsvarande

Alternativa tillgångar
Relevant jämförelseindex för den 
aktuella investeringen

Investeringsfonder

Godkända investeringsfonder inom tillgångsslagen är fonder från fondbolag som har 
erforderligt tillstånd av Finansinspektionen eller motsvarande utländsk myndighet.

Etiska hänsyn 

Vid placeringar ska etiska och miljömässiga hänsyn tas. Placeringar ska ej ske inom 
fossilbranscher och företag som har sin huvudsakliga verksamhet - produktion, eller 
försäljning inom områdena krigsmateriel, tobaks- eller alkoholvaror. Det får inte göras 
placeringar i företag som tillåter barnarbete, ej följer internationella lagar eller 
diskriminerar individer på grund av kön, ras eller religion. Vid osäkerhet av etiska skäl är 
grundregeln att avstå från placering.

Placering av Katrineholms kommuns kapital skall endast ske i företag som efterlever 
internationella konventioner och överenskommelser i FN, ILO och OECD eller 
författningar inom de länder där de är verksamma avseende mänskliga rättigheter, 
arbetsvillkor, miljö och korruption. Kommunen skall vid urvalskriterierna vid placeringar 
samt genom sitt agerande som ägare visa miljö- och klimathänsyn då långsiktig tillväxt 
kan anses vara nära förknippad med god miljö och ekologisk uthållighet. Kommunen 
skall visa miljöhänsyn främst genom användandet av positiva urvalskriterier. Detta 
innebär att prioritera investeringar i bolag som bedöms aktivt arbeta med att minska sin 
negativa påverkan på miljön. De etiska aspekterna iakttas genom att placeringar 
normalt görs i välkända och välrenommerade företag. Om placering av misstag skett i 
oetisk verksamhet skall engagemanget avvecklas.
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6 Borgen 
Kommunal borgen lämnas endast i undantagsfall till annan än till bolag där kommunen äger 
samtliga aktier eller till stiftelse där kommunen utser fler än hälften av styrelseledamöterna. Det 
är kommunfullmäktige som beslutar om borgen.

För borgen gällande upplåning av de helägda bolagen skall borgensavgift uttas. 
Borgensavgiften beräknas på utnyttjade lån. Kommunfullmäktige fastställer årligen nivån på 
borgensavgiften.

7 Intern kontroll
Ett väl fungerande internkontrollsystem minskar risken för att avsiktliga eller oavsiktliga fel 
orsakar förluster i en organisation.

Kommunstyrelsen utser de personer som med bindande verkan har rätt att göra finansiella 
affärer.

Det ska finnas en uppdelning mellan dem som verkställer affärer och dem som kontrollerar och 
bokför affärer. 

I syfte att upprätthålla kompetens samt god kvalitet inom de områden som faller inom 
finansfunktionen bör flera personer kunna utföra och granska arbetet.

Ett internt beslutsunderlag ska upprättas vid samtliga affärer. 

8 Rapportering
För att förse beslutsfattare på olika nivåer med information om den finansiella situationen 
måste det finnas väl fungerande rapporteringssystem.

Kommunstyrelsen skall i delårs- och årsbokslut lämna en rapport till kommunfullmäktige 
avseende kommunens finansverksamhet. Redogörelsen skall innehålla följande uppgifter:

• Totala placeringar
• Låneskuld och outnyttjad limit
• Placeringarnas utveckling
• Nyckeltal avseende risk/avkastning och kvalité på placeringarna
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BILAGA 1

DEFINITIONER AV INOM FINANSMARKNADEN FÖREKOMMANDE UTTRYCK 

Benchmark Ett jämförelseobjekt för en portföljs avkastning. Benchmark kan ofta vara 
något specifikt marknadsindex eller kombinationer av index. 

Derivatinstrument Ett instrument vars värde baseras på och följer värdet på ett underliggande 
värdepapper, t ex statsskuldsväxlar eller aktier. Exempel på 
derivatinstrument är optioner och terminer.

Diversifiering Fördelning av en portföljs placeringar inom och mellan olika 
tillgångsslag/marknader i syfte att minska risken och/eller höja avkastningen 
i en portfölj.

Duration Beskrivs ibland som en obligations vägda genomsnittliga återstående löptid. 
Måttet beskriver obligationens ränte-känslighet, dvs hur mycket priset på 
obligationen ändras när räntenivån ändras med en procentenhet. 
Durationen bestäms av obligationens och kupongernas återstående löptid, 
kupongernas storlek samt räntenivån. Durationen för en s k nollkupongare 
är lika med dess löptid och för en kupongobligation lägre än dess löptid. 

Emittent Utgivare av finansiella instrument

Exponering Det värde, uttryckt i kronor eller i procent av den totala portföljen, som 
förändras p g a förändringar i kursen/räntan på ett värdepapper.

Index Mått på en marknads eller delmarknads värdeutveckling, t ex Affärsvärldens 
generalindex
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Kreditrisk

Översättningstabell för rating

Standard & Poor’s Moody’s.
Nationell 
kortfristig 
rating

Kortfristig 
rating

Långfristig 
rating

Kortfristig 
rating

Långfristig 
rating

AAA Aaa
AA+ Aa1
AA Aa2

A-1+ AA- Aa3
A+ A1

A-1 A P-1 A2
A- A3

K-1 A-2 BBB+ P-2 Baa1
K-2 BBB Baa2
K-3 A-3 BBB- P-3 BAA3

BB+ Ba1
BB Ba2

B BB- Ba3
B+ B1
B B2
B- B3
CCC+ Caa1
CCC Caa2
CCC- Caa3
CC Ca

C C Not prime C
K-4 D D

Likvida medel Medel på bankräkning och dylikt

Likviditet Mått på omfattningen av handeln, eller omsättningen, i ett instrument eller 
på en marknad. Även benämning för kassamedel.

Limit Risknivå som begränsar innehav av finansiella instrument

Löptid Den tid som återstår till ett värdepappers förfall

Marknadsvärde Värdet av en tillgång (eller en hel portfölj) till kapital-marknadens rådande 
prisnivå

Motpartsrisk Risken att motpart, t ex fondkommissionär, inte fullföljer ingångna 
affärstransaktioner på avsett sätt

Obligation Skuldebrev med löptid över ett år

Option Avtal som ger innehavaren rätten - men inte skyldigheten att köpa 
(köpoption) eller sälja (säljoption) en viss tillgång till ett förutbestämt pris 
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under en viss förutbestämd tidsperiod. Utfärdaren av optionen har 
skyldighet att sälja (köpoption) eller köpa (säljoption) tillgången

Placeringshorisont Den tidsperiod under vilken de förvaltade medlen ska vara investerade

Portfölj En förmögenhet som är placerad i olika tillgångar

Rating Av kreditvärderingsinstitut gjord bedömning av sanno-likheten för att en 
skuld kommer att regleras på överenskommen tidpunkt

Ränterisk Hur avkastningen på ett räntepapper påverkas av en förändring i 
marknadsräntan. Graden av ränterisk ökar med värdepapperets 
återstående löptid. Kan delas in i prisrisk och likviditetsrisk

SPV (Special Purpose Vehicle) Speciellt bolag upprättat med enskilt syfte att t.ex. 
ombesörja inköp av kreditfodringar från banker och finansiella institut och 
emittering av obligationer för räntemarknaden. SPVs kreditbetyg är detta 
fall speciellt avhängigt betalningsförmågan hos de inköpta fodringarna då 
de ofta utgör de enda tillgångarna i bolaget. Kreditbetyget tenderar att 
försämras i takt med att antalet betalnings-inställelser bland 
kreditfodringarna ökar. Denna typ av SPV används från tid till annan i 
samband med konstruktion av strukturerade produkter

Strukturerade produkter 

Strukturerade produkter är finansiella produkter som kombinerar olika 
finansiella instrument (aktier, optioner, terminer etc.) och tagits fram av 
utfärdaren (emittenten) för att passa olika riskprofiler. Exempel på 
strukturerade produkter är aktieindexobligationer, warranter och olika 
typer av certifikat.

Teckningsoption Skuldebrev förenad med optionsrätt till nyteckning

Terminskontrakt Avtal med skyldigheten att köpa eller sälja en viss tillgång till ett 
förutbestämt pris vid en förutbestämd tidpunkt.

Tillgångsslag Räntebärande värdepapper och aktier är exempel på tillgångsslag

_______________________ 



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)

Datum Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen 2020-09-23 KS/2020:221 - 450
Nämndadministration

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

Telefax:

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Axel Stenbeck
Kommunstyrelsen

Revidering av Renhållningsordning för Katrineholms 
kommun
Förvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna revidering av 

Renhållningsordning (föreskrifter om avfallshantering) inom Katrineholms kommun 
(KFS 2.02).

2. Reviderad renhållningsordning träder i kraft 1 januari 2021.

Sammanfattning av ärendet
För varje kommun ska det enligt 15 kap. 41 § miljöbalken finnas en renhållningsordning. 
Renhållningsordningen antas av kommunfullmäktige och är kommunens styrande 
dokument när det gäller avfall och återvinning. Renhållningsordningen består av två 
delar; föreskrifter om avfallshantering samt kommunens avfallsplan. Föreskrifter om 
avfallshantering innehåller bestämmelser om insamling och hantering av hushållsavfall. 
Avfallsplanen är ett verktyg för att styra, utveckla och följa upp kommunens 
avfallshantering.

Sörmland Vatten och Avfall AB har tagit fram en revidering av renhållningsordning - 
förskifter om avfallshantering. Detta för att renhållningsordningen ska stämma överens 
med gällande lagstiftning samt den nya renhållningstaxan som träder i kraft den första 
januari 2021.

Revideringen har tagits fram i samråd med berörda tjänstemän från delägande 
kommuner Katrineholm, Flen och Vingåker.

Ärendets handlingar
 Protokoll Katrineholms Vatten och Avlopp AB 2019-09-18
 Tjänsteskrivelse, Sörmland Vatten och Avfall AB, 2019-09-10
 Förslag till Föreskrifter om avfallshantering inklusive bilagor
 Nuvarande föreskifter om avfallshantering med kommentarer om ändringar

Axel Stenbeck
Utredare

_________________

Beslutet skickas till:
Sörmland Vatten och Avfall AB
Akt

















Post- och fakturaadress 

Sörmland Vatten och Avfall AB Orgnr: 556742-9302 Telefon: 0150-800 100 
Vingåkersvägen 18 Regnr för moms: SE556742930201 Fax: 0150-800 199 
641 51 Katrineholm Företaget innehar F-skattebevis E-post: kundservice@sormlandvatten.se

Styrelsens säte: Katrineholm Webb: www.sormlandvatten.se

Katrineholm 10 september 2019 Katrineholm Vatten och Avfall AB 

Förslag till beslut om reviderad renhållningsordning för 
Katrineholms kommun 

Ärendebeskrivning 
Sörmland Vatten och Avfall AB (nedan kallat bolaget) har enligt ägardirektivet punkt 3 i upp-
drag att ta fram förslag på taxekonstruktioner samt renhållningsordning för Katrineholms kom-
mun. Framtagande och genomförande är ett samspel med kommunerna och bolaget. Bolagets 
tjänsteman vill med detta förslag till beslut få godkännande att skicka förslag till reviderad ren-
hållningsordning för Katrineholms kommun för antagande av kommunfullmäktige i Katrine-
holms kommun. 

Förslag till beslut 
• Styrelsen beslutar att för egen del ställa sig bakom förslaget till reviderad ren-

hållningsordning för Katrineholms kommun.

Bakgrund 
För varje kommun ska det enligt 15 kap. 41 § miljöbalken finnas en renhållningsord-
ning. Renhållningsordningen antas av kommunfullmäktige och är kommunens sty-
rande dokument när det gäller avfall och återvinning. Renhållningsordningen består 
av två delar; föreskrifter om avfallshantering samt kommunens avfallsplan. Föreskrif-
ter om avfallshantering innehåller bestämmelser om insamling och hantering av hus-
hållsavfall. Avfallsplanen är ett verktyg för att styra, utveckla och följa upp kommu-
nens avfallshantering.  

Översyn av föreskrifter 
En översyn av föreskrifterna i renhållningsordningen har genomförts under 2018. 
Syftet har varit att genomarbeta ett förslag till revidering av föreskrifterna i renhåll-
ningsordningen som överensstämmer med nya taxedokument och gällande lagstift-
ning. 

Berörda tjänstemän i form av samhällsbyggnads- och miljöchefer från Samhälls-
byggnadsförvaltningen i Flens kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrine-
holms kommun och Samhällsbyggnadsenheten i Vingåkers kommun har tillsam-
mans med en projektgrupp bestående av tjänstemän från Sörmland Vatten och Av-
fall AB tillsammans deltagit i arbetet med revidering av renhållningsordningen. Ju-
rister från Avfall Sverige och Åberg & co varit involverade under arbetets gång för 
att säkerställa att föreskrifterna i renhållningsordningen håller juridiskt. 

Ett förslag till reviderad renhållningsordning för Katrineholms kommun har nu tagits 
fram där enbart föreskrifterna har reviderats. Under våren 2019 genomfördes samråd 
och utställning och nästa steg är att skicka förslag till reviderad renhållningsordning 
för Katrineholms kommun för antagande av kommunfullmäktige i Katrineholms kom-
mun. 

Med vänlig hälsning 
Kathrina Falk 

Bilaga 4a
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Inledande bestämmelser

Gällande lagstiftning
1 § För kommunens avfallshantering gäller bland annat

 miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2011:927),
 föreskrifter om avfallshantering i förordningar utfärdade med stöd av 

miljöbalken,
 övriga författningar gällande hantering av avfall, 
 andra författningar t.ex. lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster 

och arbetsmiljölagen (1977:1160), 
 allmänna bestämmelser för användande av Katrineholms kommuns 

allmänna vatten- och avloppsanläggning samt information till 
fastighetsägare (ABVA), 

 taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan 
verksamhet för Katrineholms kommun, 

 tillsynsmyndighetens taxa.

Utöver de författningar som anges i första stycket gäller dessa föreskrifter om 
avfallshantering.

Bestämmelserna i dessa föreskrifter med tillhörande bilagor utgör tillsammans 
med kommunens avfallsplan den kommunala renhållningsordningen.

Definitioner
2 § Termer och begrepp som används i dessa föreskrifter har samma betydelse 
som i 15 kapitlet miljöbalken och i avfallsförordningen.

I övrigt används följande begrepp med de betydelser som här anges:
1. Med den renhållningsansvariga nämnden avses kommunstyrelsen. 
2. Med renhållaren avses Katrineholm Vatten och Avfall AB.
3. Med tillsynsmyndighet avses den nämnd som fullgör kommunens 
skyldigheter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.
4. Med VA-huvudmannen avses den som äger och driver allmän VA-
anläggning.
5. Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att vara 
fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja fastighet. Exempelvis 
omfattas arrendatorer och servitutsinnehavare av begreppet.
6. Med väghållare avses den enskilde eller det organ som ansvarar för 
väghållningen. Staten, kommunen, vägsamfälligheter eller 
samfällighetsföreningar och enskild fastighetsägare är exempel på 
väghållare.
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7. Med tomt avses en egen fastighet eller del av en fastighet som är 
bebyggd eller avses bebyggas.
8. Med permanentboende avses att en eller flera personer är folkbokförda 
på fastigheten/i byggnaden.
9. Med fritidshus avses byggnad som taxerats som fritidshus och som är 
avsedd att användas som tillfällig bostad under semester eller fritid och 
som inte nyttjas för permanentboende.
10. Med verksamhet avses alla verksamheter som inte är privathushåll t.ex. 
skolor, restauranger, butiker, företag och institutioner.
11. Med flerbostadshus avses bostadsenhet med minst tre lägenheter.
12. Med en- och tvåfamiljshus menas friliggande hus med en eller två 
bostäder, t.ex. enplanshus, villor, stugor, jaktstugor, boningshus på 
jordbruksfastighet, lantställen, sommarhus, fritidshus samt parhus, radhus 
och kedjehus där varje bostad har ett eget tak och en egen ingång.
13. Med matavfall avses biologiskt lättnedbrytbart hushållsavfall, dock inte 
trädgårdsavfall, enligt bilaga 1.
14. Med grovavfall avses hushållsavfall som är så tungt eller skrymmande 
eller har andra egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i 
säck eller kärl.
15. Med behållare avses säck, kärl av plast, container, underjordsbehållare, 
latrinbehållare eller någon annan anordning för uppsamling av 
hushållsavfall.
16. Med enskilda avloppsanläggningar avses t.ex. slutna tankar, 
slamavskiljare och minireningsverk som inte ingår i en allmän VA-
anläggning. Även filtermaterial från fosforfällande anläggningar inkluderas i 
begreppet.

Kommunens ansvar för renhållning, information och tillsyn
3 § Den renhållningsansvariga nämnden har verksamhetsansvar för 
hanteringen av hushållsavfall i kommunen, med särskilt ansvar för att 
hushållsavfall som utgörs av farligt avfall samlas in och transporteras till en 
behandlingsanläggning.

Hantering av det avfall som omfattas av kommunens ansvar utförs av 
renhållaren.

4 § Tillsynen över avfallshanteringen enligt miljöbalken och enligt föreskrifter 
meddelade med stöd av miljöbalken utförs av tillsynsmyndigheten.
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5 § Renhållaren informerar hushållen om avfallshanteringen och de 
insamlingssystem för förpackningar, tidningar och för avfall från elektriska och 
elektroniska produkter som är tillgängliga i kommunen.

Fastighetsinnehavares och nyttjanderättshavares ansvar för betalning och 
information
6 § Avgift ska betalas för den insamling, transport, återvinning och 
bortskaffande av avfall som utförs genom renhållarens försorg i enlighet med 
föreskrifter som kommunen har meddelat med stöd av 27 kap. 4 § 
miljöbalken. Fastighetsinnehavaren är betalningsskyldig enligt fastställd taxa. 
Betalningsskyldigheten kan inte överföras på nyttjanderättshavaren.

Fastighetsinnehavaren är ansvarig för avfall som uppkommer på fastigheten 
och för att hantera det uppkomna avfallet så att risk för skada eller olägenhet 
för människors hälsa eller miljön inte uppstår.

Fastighetsinnehavare av fastighet där hushållsavfall uppkommer ska inneha 
hushållsavfallsabonnemang.

7 § Fastighetsinnehavare är skyldig att i erforderlig omfattning informera den 
eller de som bor i eller är verksamma på fastigheten om gällande regler för 
avfallshantering.

Fastighetsinnehavare ska till renhållaren anmäla ändring som berör 
avfallshanteringen eller hushållsavfallsabonnemang.

Hushållsavfall

Skyldighet att lämna avfall
8 § Hushållsavfall ska lämnas till renhållaren om inte annat anges i dessa 
föreskrifter.

Sortering av hushållsavfall inklusive grovavfall
9 § Varje fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut de 
avfallsslag som anges i bilaga 1 som hör till dessa föreskrifter. Det utsorterade 
avfallet lämnas av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren på plats 
som anvisas i bilaga 1.
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Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare är skyldiga att se till att det 
utsorterade avfallet transporteras bort från fastigheten så ofta att olägenhet 
för människors hälsa och miljön inte uppstår.

10 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut matavfall 
och hålla det skilt från annat avfall genom att lämna det i de särskilda påsar 
som tillhandahålls för ändamålet av renhållaren. Påsarna ska lämnas i avsedd 
behållare. Närmare vägledning angående vad som utgör matavfall framgår av 
de sorteringsanvisningar som tillhandahålls av renhållaren. 

11 § Anslutning av matavfallskvarn regleras i enlighet med gällande ABVA.

Emballering av hushållsavfall, fyllnadsgrad och vikt
12 § I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall för vilket 
behållaren och utrymmet är avsedda. Avfall som läggs i behållare ska vara 
förpackat enligt renhållarens anvisningar. Förpackningen ska även vara väl 
försluten för att förhindra spridning av avfallet liksom uppkomsten av skada, 
ohälsa, annan olägenhet samt minimera risk för olycksfall. Se anvisning i bilaga 
2. Behållare som inte uppfyller ovanstående krav hämtas ej vid ordinarie 
hämtningstillfälle. Hämtningen hanteras separat och kan medföra tillägg enligt 
taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet.

Varm aska, slagg, frätande ämnen eller ämnen som kan förorsaka antändning 
får ej läggas i behållaren.

13 § Behållare får inte fyllas mer än så att den lätt kan tillslutas och flyttas utan 
orimliga svårigheter samt att den tillgodoser gällande arbetsmiljökrav.

Latrinbehållare ska förslutas av fastighetsinnehavaren eller 
nyttjanderättshavaren och förses med sådan etikett som renhållaren 
tillhandahåller. 

Anskaffande, underhåll och skötsel av behållare och annan utrustning
14 § En förteckning över behållare och annan utrustning som tillhandahålls av 
renhållaren anges i bilaga 2.

15 § Kärl ägs och tillhandahålls av renhållaren. Fastighetsinnehavaren har 
ansvar för rengöring och tillsyn av kärl. Säckar tillhandahålls inte. Container 
och latrinbehållare tillhandahålls av renhållaren.
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Fastighetsinnehavaren ansvarar för och bekostar installation och underhåll av 
övriga inom fastigheten förekommande anordningar och utrymmen för 
avfallshanteringen samt för städning och borttagande av hinder. Andra 
behållare, såsom säckhållare, samt enskilda avloppsanläggningar anskaffas, 
installeras och underhålls av fastighetsinnehavaren. Inrättandet av 
avloppsanläggningar kräver anmälan/ansökan hos den kommunala nämnden.

16 § Behållare ska vara tillgängliga och ges service i form av återkommande 
underhåll för att förebygga driftavbrott och olägenhet såsom buller, lukt och 
dylikt. Såväl behållare som inom fastigheten förekommande anordningar och 
utrymmen för avfallshantering ska installeras och underhållas så att kraven på 
god arbetsmiljö uppfylls och risken för olycksfall minimeras.

Hämtnings- och transportvägar
17 § Fastighetsinnehavaren ska se till att transportvägen fram till 
avfallsbehållarens hämtnings- och tömningsplats hålls i farbart och 
lättframkomligt skick. Transportvägen ska röjas från sly, utstickande grenar 
och vintertid från snö och hållas halkfri. Hämtningsväg som nyttjas vid 
hämtning av hushållsavfall, samt vändplan i de fall behov av att vända 
hämtningsfordon föreligger, ska vara så dimensionerad och hållas i sådant 
skick att den är farbar för hämtningsfordon, såvida inte särskilda skäl 
föreligger.

18 § Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen i fastigheten där arbetet ska 
utföras. Nycklar, portkoder och dylikt ska vid begäran om hämtning lämnas till 
renhållaren eller till den renhållaren anlitar. Ändringar ska utan uppmaning 
meddelas renhållaren.

19 § Behållare ska vara uppställda så att hantering med den utrustning som 
används i kommunens renhållningssystem kan ske och att hämtning 
underlättas.

Behållare ska inför hämtning normalt ställas vid tomtgräns så nära 
uppställningsplats för hämtningsfordon som möjligt, såvida inte särskilda skäl 
föreligger häremot eller det är fråga om tömning av särskilda behållare såsom 
enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare, eller om renhållaren 
informerat om annan plats. Om farbar väg inte kan anordnas ska avfallet 
lämnas på plats som anvisas av kommunen.
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20 § En fastighetsinnehavare med flerbostadshus belägna på en eller flera 
fastigheter med gemensam tomtgräns får ha en samlad uppställningsplats för 
ett eller flera kärl efter meddelande till renhållaren.

Hämtningsområde och hämtningsintervall
21 § Kommunen består av tre hämtningsområden; centralort, utanför 
centralort samt tätorten Valla, se bilaga 3.

22 § Ordinarie hämtning av hushållsavfall sker med nedanstående intervall 
enligt punktsatserna:

1. Från flerbostadshus och verksamheter sker hämtning av matavfall och 
övrigt brännbart hushållsavfall varannan vecka hela året. I centralorten och 
tätorten Valla kan hämtning förekomma varje vecka enligt vad renhållaren 
bestämmer.
2. Från en- och tvåfamiljshus för permanentboende sker hämtning av 
matavfall och övrigt hushållsavfall varannan vecka hela året.
3. Från fritidshus som ej används för permanentboende sker hämtning av 
matavfall och övrigt hushållsavfall varannan vecka under sommarperiod 
enligt information från renhållaren.
4. Hämtning av utsorterat farligt avfall sker genom insamling enligt 
information från renhållaren.
5. Hämtning av brännbart grovavfall och icke brännbart grovavfall sker efter 
beställning från fastighetsinnehavaren/nyttjanderättshavaren enligt 
information från renhållaren.
6. Hämtning av latrin sker enligt beställning från fastighetsinnehavaren/
nyttjanderättshavaren efter information från renhållaren.
7. Hämtning av slam från slamavskiljare och minireningsverk ska ske minst 
en gång per år. 
8. Hämtning av slam från BDT-brunnar ska ske minst vartannat år.
9. Tömning av sluten tank sker vid behov efter beställning av 
fastighetsinnehavaren/nyttjanderättshavaren men minst en gång per år.
10. Hämtning av filtermaterial från fosforfällande anläggning sker i enlighet 
med villkor i tillstånd från tillsynsmyndigheten.
11. Hämtning av fett från fettavskiljare ska ske efter vad som krävs för att 
säkerställa anläggningens funktion eller enligt gällande ABVA.
12. Utöver ordinarie hämtning kan extra hämtningar beställas mot avgift 
enligt taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan 
verksamhet.

23 § Från en- och tvåfamiljshus för permanentboende eller fritidsboende kan 
hushållsavfall hämtas var fjärde vecka under förutsättning att:
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fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren till tillsynsmyndigheten har 
gjort en anmälan om kompostering av matavfall och allt matavfall 
komposteras på fastigheten,
eller
fastighetsägaren ansökt och fått VA-huvudmannens skriftliga medgivande 
gällande installation av matavfallskvarn kopplad till den allmänna 
avloppsanläggningen,
eller
fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren till tillsynsmyndigheten 
gjort en anmälan om ändrad sammansättning av avloppsvattnet med 
anledning av installation av matavfallskvarn kopplad till enskild 
avloppsanläggning eller annan VA-anläggning.

Beställning av utsträckt hämtningsintervall görs hos renhållaren.

Särskilt om hushållsavfall från verksamheter
24 § Hushållsavfall från verksamheter ska hållas skilt från annat avfall än 
hushållsavfall. För hushållsavfall från verksamheter gäller 8-23 §§, 27-31 §§ om 
ej annat anges nedan.

Hushållsavfall som utgörs av elektriska och elektroniska produkter lämnas vid 
kommunens återvinningscentral eller vid annat ställe som anges i bilaga 1.

Verksamheter ska sortera ut matavfall och hålla det skilt från annat avfall 
genom att lämna det i särskilda påsar eller separata kärl som tillhandahålls för 
ändamålet av renhållaren. Sorteringsanvisningar gällande matavfall framgår av 
bilaga 1 och 2. 

Annat avfall än hushållsavfall

Uppgiftsskyldighet
25 § Den som yrkesmässigt bedriver verksamhet där det uppstår annat avfall 
än hushållsavfall ska på begäran av tillsynsmyndigheten lämna de uppgifter i 
fråga om avfallets art, sammansättning, mängd och hantering som behövs som 
underlag för kommunens renhållningsordning.

26 § Den som yrkesmässigt tillverkar, till Sverige för in eller säljer en 
förpackning eller en vara som är innesluten i en sådan förpackning, ska på 
anmodan av tillsynsmyndigheten lämna de uppgifter i fråga om 
förpackningsavfallets art, sammansättning, mängd och hantering som behövs 
som underlag för kommunens renhållningsordning.
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Slam

Allmänt om slam
27 § För de slamanläggningar som enligt funktionskrav måste återfyllas med 
vatten i samband med eller i direkt anslutning till tömning ansvarar 
fastighetsinnehavaren för återfyllningen. Återfyllning kan beställas av 
renhållaren mot avgift enligt taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt 
avfall från annan verksamhet.

a) För enskilda avloppsanläggningar bör lock eller manlucka kunna öppnas 
av en person, får inte vara övertäckt när tömning ska ske och bör inte väga 
mer än 15 kg. Tunga/stora lock och övriga hinder kan medföra tillägg enligt 
taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. 
Fastighetsinnehavaren ansvarar för anläggningens anskaffning, skötsel och 
underhåll.
b) Fettavskiljare ska uppfylla krav enligt standard SSEN 1825-1 och 2. Lock 
och manlucka bör kunna öppnas av en person, får inte vara övertäckt när 
tömning ska ske och bör inte väga mer än 15 kg. Vattenanslutning bör 
finnas i fettavskiljares närhet. Tunga/stora lock, övriga hinder eller 
avsaknad av vattenanslutning kan medföra tillägg enligt taxa för 
hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. 
Fastighetsinnehavaren ansvarar för anläggningens anskaffande, skötsel och 
underhåll.

28 § Enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare ska vara lättillgängliga för 
tömning. Avstånd mellan uppställningsplats för slambil och anslutningsplats 
bör vid nyanläggning inte överstiga 10 meter. Slangdragning längre än 10 
meter eller hinder vid tömning kan medföra tillägg enligt taxa för hushållsavfall 
och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet.

29 § Fett från avskiljare vid butik, restaurang, bageri, gatukök och liknande 
verksamhet ingår i begreppet hushållsavfall och därmed jämförligt avfall. 
Hämtning av fett från fettavskiljare ska ske efter vad som krävs för att 
säkerställa anläggningens funktion eller enligt gällande ABVA.

30 § Filtermaterial från fosforfällande anläggningar och andra jämförbara filter 
ska hämtas i enlighet med det tillstånd som getts av kommunens 
tillsynsmyndighet för enskilda avloppsanläggningar och ska följa leverantörens 
hanteringsanvisningar. Filtermaterialet ska vid hämtning vara väl förpackat och 
tillgängligt på sådant sätt att hämtning enkelt kan utföras. I anslutning till 
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anläggningen ska fastighetsinnehavaren tillhandahålla instruktioner/skyltar för 
att möjliggöra en enkel hämtning för renhållaren.

Anläggningar med filtermassa i lösvikt och som tillkommit innan 2017-04-24 är 
undantagna från kravet att filtermassor ska vara förpackat. Filtermaterial i 
lösvikt ska vara sugbart, eventuellt efter vattentillförsel. För tömning av 
filtermaterial i lösvikt hänvisas till bestämmelser om avstånd mellan 
slamsugningsfordonets angöringsplats och slambrunn.

För tömning/hämtning av filtermaterial i säck ska utrymme för 
tömning/hämtning med kranfordon finnas. Avståndet mellan kranfordonets 
angöringsplats och filtermaterialet får vara högst 10 meter om förpackat 
filtermaterial om <500 kg används och högst fem meter om <1 000 kg 
används. Den fria höjden ska vara minst sju meter, även mellan kranfordonets 
angöringsplats och filtermaterialet. Om ovanstående krav inte uppfylls krävs 
särskild hämtningsteknik vilket kan medföra tillägg enligt taxa för hushållsavfall 
och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet.

Efter det att uttjänt filtermaterial hämtats ska nytt filtermaterial omgående 
tillföras anläggningen genom fastighetsinnehavarens försorg.

31 § Enskilda avloppsanläggningar ska tömmas i enlighet med det tillstånd som 
getts av tillsynsmyndigheten, följa leverantörens hanteringssanvisningar samt 
vara lättillgängliga för tömning. Det ska vara tydligt markerat var på 
fastigheten som anläggningen finns samt på själva anläggningen var 
slamtömning ska ske. Tydliga slamtömningsinstruktioner ska finnas tillgängliga 
i direkt anslutning till minireningsverk.

Fastighetsinnehavaren är skyldig att vidta åtgärder för att skydda sin 
anläggning från skador vid tömning med slambil. Fastighetsinnehavaren 
ansvarar för att eventuella förberedelser inför tömning utförs enligt 
anläggningsleverantörens anvisningar.

Undantag

Allmänt om undantag
32 § Alla undantag som utfärdas enligt dessa föreskrifter är personanknutna 
och upphör därmed att gälla vid nya ägarförhållanden. Vid ändring av 
ägarförhållanden måste ny anmälan/ansökan göras. Beviljade undantag kan 
tidsbegränsas. Tidsbegränsningen bestäms av tillsynsmyndigheten. I 
paragraferna för undantag anges vilken instans som ska ta emot 
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anmälan/ansökan. Undantag kan återkallas om förutsättningarna för dessa 
förändrats, den enskilde vid ansökan lämnat felaktiga uppgifter eller om villkor 
för undantag inte efterlevts. Tillsynsmyndigheten ska översända kopia av 
beslut till renhållaren.

Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden
33 § Anmälan/ansökan ska göras skriftligen och innehålla uppgifter om vilka 
avfallsslag som avses omhändertas, en redogörelse för på vilket sätt 
omhändertagandet ska ske utan att det innebär risk för olägenhet för 
människors hälsa och miljön samt uppgift om den tidsperiod som 
anmälan/ansökan avser.

Gemensam avfallsbehållare
34 § Tillsynsmyndigheten får, efter ansökan från två fastighetsägare av varsin 
fastighet för småhus, fritidshus eller flerbostadshus som har gemensam 
tomtgräns eller är jämförligt närliggande, medge användande av gemensam 
avfallsbehållare under förutsättning att bestämmelserna i dessa föreskrifter 
uppfylls och att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår.

Detsamma gäller om båda fastigheterna är närliggande, har samma 
fastighetsinnehavare eller om avfallsbehållarna sedan tidigare har samma 
uppställningsplats. Ansökan om gemensam avfallsbehållare ska göras hos 
tillsynsmyndigheten.
 
Eget omhändertagande av hushållsavfall
35 § Avfall får endast tas om hand på den egna fastigheten enligt vad som 
anges nedan och under förutsättning att det kan ske utan risk för olägenhet 
för människors hälsa och miljön.

36 § Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på den egna fastigheten 
utan särskild anmälan.

Torrt trädgårdsavfall som inte kan komposteras får eldas endast om det kan 
ske utan att olägenhet uppstår och i enlighet med gällande bestämmelser.

37 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv avser att 
kompostera annat hushållsavfall än trädgårdsavfall från fastigheten ska 
anmäla detta till tillsynsmyndigheten. Kompostering av matavfall på 
fastigheten ska efter anmälan ske i skadedjurssäker behållare och på sådant 
sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår.
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38 § Kompostering av latrin från fastigheten kan efter ansökan till 
tillsynsmyndigheten ske i särskild därför avsedd anläggning på fastigheten. 
Sedan kompostering skett får latrinet användas på fastigheten.

39 § Eget omhändertagande av slam från enskilda anläggningar och 
filtermaterial från fosforfällande anläggningar från den egna fastigheten kan 
efter ansökan till tillsynsmyndigheten ske i särskild därför avsedd anläggning 
på fastigheten eller annat liknande omhändertagande för användning av 
näringsämnen på fastigheten.
Utsträckt hämtningsintervall
40 § 
a) Tillsynsmyndigheten får efter ansökan från fastighetsinnehavaren medge att 
hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar ska ske vartannat år om 
särskilda skäl föreligger.
b) VA-huvudmannen kan efter ansökan medge förändringar i 
hämtningsintervallet för fettavskiljare om särskilda skäl föreligger, under 
förutsättning att anläggningens funktion säkerställs.

41 § Tillsynsmyndigheten kan efter ansökan medge förändringar i hämtning av 
filtermaterial från fosforfällande anläggningar om särskilda skäl föreligger.

Uppehåll i hämtning
42 § Uppehåll i hämtning av hushållsavfall vid permanentbostad kan efter 
ansökan medges fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare om 
fastigheten inte kommer att nyttjas under en sammanhängande tid om minst 
sex månader. Uppehåll i hämtning vid fritidshus kan efter ansökan medges om 
fastigheten inte nyttjas under hela hämtningssäsongen. Ansökan ska göras hos 
tillsynsmyndigheten senast två månader före den begärda uppehållsperioden. 
Vid uppehållsperiodens slut återupptas hämtning automatiskt om inte förnyad 
ansökan gjorts och beviljats.

Befrielse från skyldigheten att överlämna hushållsavfall till kommunen
43 § Fastighetsinnehavare som själv kan ta hand om sitt hushållsavfall på den 
egna fastigheten på ett sätt så att inte olägenhet uppstår kan, efter ansökan 
till tillsynsmyndigheten om det finns särskilda skäl, befrias från skyldigheten 
att lämna avfall till renhållaren för transport, bortskaffande och återvinning. 
Tillsynsmyndigheten kan, när särskilda skäl föreligger, medge ytterligare 
undantag från dessa föreskrifter.

Sluttömning av enskilda avloppsanläggningar
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44 § Sluttömning av enskilda avloppsanläggningar ska ske när en fastighet 
kopplats till det allmänna spillvattennätet eller när en slamavskiljare eller 
sluten tank av annan anledning tas ur bruk.
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Ikraftträdande

Dessa föreskrifter träder i kraft i samband med fastställande i 
kommunfullmäktige då avfallsföreskrifter för Katrineholms kommun antagna 
2009-05-18 § 71, och reviderades senast 2017-04-24 § 71, upphör att gälla.

Beslut meddelade med stöd av tidigare gällande avfallsföreskrifter ska anses 
vara meddelade med stöd av motsvarande bestämmelser i denna föreskrift.



Föreskrifter om avfallshantering inom Katrineholms kommun

Bilaga 1

Sorteringsbilaga
Nedanstående gäller hushållsavfall. Nedan 
uppräknade avfallsslag ska sorteras ut från 
hushållsavfallet.

Matavfall
Matavfall är biologiskt lättnedbrytbart avfall 
eller livsmedelsavfall från hushåll eller 
verksamheter som restauranger, storkök, 
butiker eller livsmedelsindustri. Matavfall är 
rester av det man äter som till exempel blivit 
över, har bortrensats eller är utgånget.
Matavfall ska sorteras ut och hållas skilt från 
annat avfall. Matavfallet ska lämnas i de 
särskilda påsar eller separata kärl som 
tillhandahålls för ändamålet av renhållaren. 
Närmare vägledning angående vad som utgör 
matavfall framgår av de sorteringsanvisningar 
som tillhandahålls av renhållaren. Egen 
matavfallskompostering ska anmälas till 
tillsynsmyndigheten enligt vad som framgår i 
föreskrifterna om avfallshantering.  

Grovavfall
Grovavfall utgörs av hushållsavfall som på 
grund av sin beskaffenhet inte ryms i avsett 
kärl eller behållare för hushållsavfall, så kallat 
skrymmande avfall, exempelvis utrangerade 
möbler, cyklar, barnvagnar och större 
emballage. Grovavfall från hushåll kan 
transporteras till någon av kommunens 
återvinningscentraler av 
fastighetsägare/nyttjanderättshavare/boende 
och lämnas där. Grovavfallet kan också, efter 
beställning enligt schema som publiceras på 
renhållarens hemsida, hämtas vid fastigheten 
av renhållaren eller den renhållaren anlitar. 
Hämtning förutsätter att avfallet buntas eller 
emballeras på lämpligt sätt samt förses med 
märkning så det tydligt framgår att det är 
grovavfall och från vilken fastighet detta 
härrör.

Trädgårdsavfall
Trädgårdsavfall från fastigheten får 
komposteras på den egna fastigheten eller 
lämnas på kommunens återvinningscentral. 

Hushållens farliga avfall
Farligt avfall är ett sådant ämne eller föremål 
som är avfall och som är markerat med en 
asterisk (*) i avfallsförordningens (2011:927) 
bilaga 4 eller som omfattas av föreskrifter som 
har meddelats med stöd av 12 § samma 
förordning. Olika slags farligt avfall får inte 
blandas. Farligt avfall kan lämnas till 
återvinningscentralen. Inlämnat farligt avfall 
ska vara väl förpackat så att det går att hantera 
och lagra utan att det innebär risker för 
personal och utrustning. På förpackningen ska 

innehållet tydligt vara angivet. Hämtning av 
utsorterat farligt avfall sker genom insamling 
enligt schema som publiceras på renhållarens 
hemsida. 

Med farligt avfall avses bland annat: 

 färg, tryckfärg, lim och hartser som 
innehåller farliga ämnen,

 kemikalier,
 lim, t.ex. kontaktlim, epoxylim, spackel
 syror och basiskt avfall (t.ex. frätande 

ämnen som kaustiksoda, svavelsyra, 
ammoniak, lut),

 spillolja och annat oljeavfall,
 fotokemikalier, t.ex. fix och framkallare,
 bekämpningsmedel,
 lösningsmedel,
 kvicksilveravfall, t.ex. termometrar, 

barometrar, reläer,
 aerosoler (sprayburkar),
 cytostatika,
 el- och elektronikavfall. 

Avfall med producentansvar
Avfall som omfattas producentansvaret, t.ex. 
tidningar, förpackningar, el- och 
elektronikavfall, uttjänta bilar m.m. ska 
hanteras enligt särskilda anvisningar från 
respektive producent. Återvinningsbart 
material ska utsorteras och lämnas till den 
plats som producent anvisar.

Förpackningar 
Förpackningar av papper, metall, plast, färgat 
och ofärgat glas samt tidningar och 
returpapper ska lämnas vid en 
återvinningsstation (ÅVS), i ett fastighetsnära 
system som fastighetsägaren tillhandahåller 
eller på annan plats som anvisas av producent. 

El- och elektronikavfall, lysrör, 
lågenergilampor och glödlampor samt 
batterier
El- och elektronikavfall t.ex. kyl- och 
frysskåp, spisar, TV-apparater och 
batteridrivna leksaker samt lysrör, 
lågenergilampor, glödlampor och batterier 
som omfattas av producentansvar ska 
hushållen lämna på kommunens 
återvinningscentral, i ett fastighetsnära system 
som fastighetsägaren tillhandahåller eller på 
annan plats som anvisats av producent. 
Butiker som säljer elutrustning måste från och 
med 1 oktober 2015 ta emot uttjänta 
elprodukter. I mindre butiker gäller ”en mot 
en-principen”, vilket innebär att du kan lämna 
ditt elavfall när du köper en ny liknande 
produkt. Större butiker som säljer elutrustning 
och som har en försäljningsyta på över 400 
kvadratmeter har skyldighet att ta emot alla 
typer av småelektronik, som är mindre än 25 
cm, även om du inte köper något nytt.

Undantag: Lysrör och andra ljuskällor med 
innehåll av kvicksilver ska hanteras som 
farligt avfall. 

Läkemedel 
Läkemedel från hushåll ska lämnas till apotek. 
Undantag: Cytostatika ska hanteras som farligt 
avfall, se ovan.

Kasserade/uttjänta bildäck
Kasserade/uttjänta bildäck, med eller utan 
fälg, ska lämnas till däckförsäljare eller på 
annan plats som anvisas av producent. De kan 
även lämnas på kommunens 
återvinningscentral. 

Uttjänta bilar 
Uttjänta bilar ska lämnas till plats som anvisas 
av producent.

Ytterligare avfall med producentansvar kan 
tillkomma. I sådana fall hänvisas till 
producenternas sorteringsanvisningar.

Övrigt avfall
Nedan uppräknade avfallsslag kan sorteras ut 
från hushållsavfallet och lämnas på de 
uppsamlingsställen som anges vid respektive 
avfallsslag.

Återanvändning
Återanvändning innebär att något kan 
användas igen istället för att återvinnas eller 
kastas. På återvinningscentralen finns 
möjlighet att lämna saker till återanvändning. 

Kasserade sprutor och kanyler
Kasserade sprutor och kanyler ska, väl 
emballerade så att skada, ohälsa, annan 
olägenhet eller risk för olycksfall inte 
uppkommer, läggas i behållare för kasserade 
sprutor och kanyler som kan hämtas på apotek. 
Fylld behållare återlämnas till ett apotek.

Mindre mängd byggavfall
Hantering av byggavfall ingår inte i 
kommunens renhållningsansvar. Mindre 
mängd byggavfall från reparationer i lägenhet 
och villa kan dock lämnas till kommunens 
återvinningscentral.

Avfall från husbehovsjakt
Jaktavfall ska i första hand läggas tillbaka i 
skogen. Mindre mängd jaktavfall kan läggas i 
behållaren under förutsättning att det är väl 
emballerat, enligt bilaga 2. Jaktavfall anses 
inte vara matavfall och ska inte läggas i påse 
avsedd för matavfall.  

Döda sällskapsdjur
Kontakta veterinär för kremering av djuret. Är 
det ett litet djur kan det läggas emballerat, 
enligt bilaga 2, i behållare för hushållsavfall. 



      
  

1 (1)

600 mm

600 mm

700 mm
15 kg

Föreskrifter om avfallshantering inom Katrineholms 
kommun
Bilaga 2
Förteckning över behållare och annan utrustning som tillhandahålls av 
renhållaren

Kärl Container
190 l 8 m3

370 l
660 l

140 l 
matavfallskärl för 
verksamheter
23 l 
latrinbehållare

Gröna påsar och hållare för matavfall tillhandahålls av renhållaren enligt tabell 
nedan.  

Påssortiment Avsedd för Hållare 
6 liter Hushåll och 

verksamheter
Tillhandahålls

60 liter Verksamheter Tillhandahålls inte

Följande gäller för avfall som lämnas i behållare för hushållsavfall:
(Gäller inte 140 l matavfallskärl för verksamheter.)

• Allt avfall ska vara packat i påse av plast.
• Alla påsar ska knytas med dubbelknut.
• Gröna påsar får inte inneslutas i annan påse eller säck.
• Gröna påsar med matavfall och påsar med brännbart avfall ska 

läggas i behållare för hushållsavfall.
• Påse med avfall får maximalt ha måttet 600 x 600 x 700 mm.
• Påse med avfall får maximalt ha vikten 15 kg.
• Löst avfall får inte förekomma i behållaren.
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Omformulering/tillägg 
Innehållsförteckning är tillagd. 



 

 
 

3 (20) 
2.02 FÖRESKRIFTER OM AVFALLS-
HANTERING INOM KATRINEHOLMS 
KOMMUN  
Styrdokument- Författningssamling 
 

 Datum  

 2017-04-24  

 
 

Inledande bestämmelser 
Gällande lagstiftning 
1 § För kommunens avfallshantering gäller 

• miljöbalken (1998:808) och avfallsförordning (2011:927), 

• föreskrifter om avfallshantering i förordningar utfärdade med stöd av 
miljöbalken, 

• övriga författningar gällande hantering av avfall,  

• andra författningar t.ex. lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster och 
arbetsmiljölagen (1977:1160),  

• allmänna bestämmelser för användande av Katrineholms kommuns allmänna 
vatten- och avloppsanläggning samt information till fastighetsägare (ABVA),  

• renhållningstaxa för Katrineholms kommun,  

• tillsynsmyndighetens taxa  

Utöver de författningar som anges i första stycket gäller dessa föreskrifter om 
avfallshantering.  

Bestämmelserna i dessa föreskrifter med tillhörande bilagor utgör tillsammans 
med kommunens avfallsplan, den kommunala renhållningsordningen. 
 

 
Definitioner 
2 § Termer och begrepp som används i dessa föreskrifter har samma betydelse 
som i 15 kapitlet miljöbalken och i avfallsförordningen.  

I övrigt används följande begrepp med de betydelser som här anges: 

1. Med den renhållnings-ansvariga nämnden avses kommunstyrelsen. 

1 § Omformulering/tillägg 
Frasen ”bland annat” är tillagd efter 1 § För kommunens 
avfallshantering gäller; 

1 § För kommunens avfallshantering gäller bland annat 
 
Benämningen ”renhållningstaxa” ersätts med ”taxa för hushållsavfall 
och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet”; 

• taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan 
verksamhet för Katrineholms kommun, 
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2. Med renhållaren avses Katrineholm Vatten och Avfall AB. 

3. Med tillsynsmyndighet avses den nämnd som fullgör kommunens 
skyldigheter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. 

4. Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att vara fastighetsinnehavare, 
har rätt att bruka eller nyttja fastighet. 
Exempelvis omfattas arrendatorer och servituts-innehavare av begreppet.  

5. Med väghållare avses den enskilde eller det organ som ansvarar för 
väghållningen. Staten, kommunen, vägsamfälligheter eller 
samfällighetsföreningar och enskild fastighetsägare är exempel på 
väghållare. 

6. Med tomt avses en egen fastighet eller del av en fastighet, som är bebyggd 
eller avses bebyggas. 

7. Med permanentboende avses att en eller flera personer är folkbokförda på 
fastigheten/i byggnaden. 

8. Med fritidshus avses byggnad som taxerats som fritidshus och som är avsedd 
att användas som tillfällig bostad under semester eller fritid och som inte 
nyttjas för permanentboende.  

9. Med verksamhet avses alla verksamheter som inte är privathushåll t.ex. 
skolor, restauranger, butiker, företag och institutioner. 

10. Med en– och tvåfamiljshus menas friliggande hus med en eller två bostäder, 
t.ex. enplanshus, villor, stugor, jaktstugor, boningshus på jordbruksfastighet, 
lantställen, sommarhus, fritidshus samt parhus, radhus och kedjehus där 
varje bostad har ett eget tak och en egen ingång.  

11. Med matavfall avses biologiskt lättnedbrytbart hushållsavfall, dock inte 
trädgårdsavfall, enligt bilaga 1.  

12. Med grovavfall avses hushållsavfall som är så tungt eller skrymmande eller 
har andra egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i säck eller 
kärl. 

13.  Med behållare avses säck, kärl av plast, container, underjordsbehållare, 
latrinbehållare eller någon annan anordning för uppsamling av 
hushållsavfall. 

14.  Med enskilda avloppsanläggningar avses t.ex. slutna tankar, slamavskiljare 
och minireningsverk som inte ingår i en allmän VA-anläggning. Även 
filtermaterial från fosforfällande anläggningar inkluderas i begreppet. 
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Kommunens ansvar för renhållning, information och tillsyn 
3 § Den renhållningsansvariga nämnden har verksamhetsansvar för hanteringen 
av hushållsavfall i kommunen, med särskilt ansvar för att hushållsavfall som 
utgörs av farligt avfall samlas in och transporteras till en behandlingsanläggning. 

Hantering av det avfall som omfattas av kommunens ansvar utförs av 
renhållaren. 

4 § Tillsynen över avfallshanteringen enligt miljöbalken och enligt föreskrifter 
meddelade med stöd av miljöbalken utförs av tillsyns-myndigheten. 

5 § Renhållaren informerar hushållen om avfallshanteringen och de 
insamlingssystem för förpackningar, tidningar och för avfall från elektriska och 
elektroniska produkter som är tillgängliga i kommunen. 
 
Fastighetsinnehavares och nyttjanderättshavares ansvar för 
betalning och information 
6 § Avgift ska betalas för den insamling, transport, återvinning och 
bortskaffande av avfall som utförs genom renhållarens försorg och i enlighet 
med föreskrifter som kommunen har meddelat med stöd av 27 kap. 4 § 
miljöbalken. Fastighetsinnehavaren är betalnings-skyldig enligt fastställd taxa. 
Betalningsskyldigheten kan inte överföras på nyttjanderättshavaren. 

Fastighetsinnehavaren är ansvarig för avfall som uppkommer på fastigheten och 
för att hantera det uppkomna avfallet så att risk för skada eller olägenhet för 
människors hälsa eller miljön inte uppstår.  

2 § Omformulering/tillägg 
Tillagd punkt; 

4. Med VA-huvudmannen avses den som äger och driver allmän 
VA-anläggning. 
 
Tillagd punkt; 

11. Med flerbostadshus avses bostadsenhet med minst tre 
lägenheter. 
 
Omnumrering av punkt 4-9; 5-10. 
 
Omnumrering av punkt 10-14; 12-16. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

6 (20) 
2.02 FÖRESKRIFTER OM AVFALLS-
HANTERING INOM KATRINEHOLMS 
KOMMUN  
Styrdokument- Författningssamling 
 

 Datum  

 2017-04-24  

 
 

Fastighetsinnehavare av fastighet där hushållsavfall uppkommer, ska inneha 
hushållsavfallsabonnemang.  

 

7 § Fastighetsinnehavare är skyldig att i erforderlig omfattning informera den 
eller de som bor i eller är verksamma i fastigheten om gällande regler för 
avfallshantering. 

Fastighetsinnehavare ska till renhållaren anmäla ändring som berör 
avfallshanteringen eller hushållsavfallsabonnemang. 

 
Hushållsavfall 
Skyldighet att lämna avfall 

8 § Hushållsavfall ska lämnas till renhållaren om inte annat anges i dessa föreskrifter. 

 
Sortering av hushållsavfall inklusive grovavfall 

9 § Varje fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut de 
avfallsslag som anges i bilaga 1 som hör till dessa föreskrifter. Det utsorterade 
avfallet lämnas av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren på plats 
som anvisas i bilaga 1.  

Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare är skyldiga att se till att det 
utsorterade avfallet transporteras bort från fastigheten så ofta att olägenhet för 
människors hälsa och miljön inte uppstår. 

6 § Omformulering/tillägg 
Borttaget ord ”och”; 

6 § Avgift ska betalas för den insamling, transport, återvinning och 
bortskaffande av avfall som utförs genom renhållarens försorg i 
enlighet med föreskrifter som kommunen har meddelat med stöd av 
27 kap. 4 § miljöbalken. 
 
 
 
 
 
 

7 § Omformulering/tillägg 
Omformulering av ”i” som ersätts med ”på”; 

7 § Fastighetsinnehavare är skyldig att i erforderlig omfattning 
informera den eller de som bor i eller är verksamma på fastigheten 
om gällande regler för avfallshantering. 
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10 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut matavfall och 
hålla det skilt från annat avfall genom att lämna det i de särskilda påsar som 
tillhandahålls för ändamålet av renhållaren. Påsarna ska lämnas i avsedd 
behållare. Närmare vägledning angående vad som utgör matavfall framgår av de 
sorteringsanvisningar som tillhandahålls av renhållaren.  

11 § Anslutning av matavfallskvarn regleras i enlighet med gällande ABVA.  
 
Emballering av hushållsavfall, fyllnadsgrad och vikt 

12 § I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall för vilket 
behållaren och utrymmet är avsedda. Avfall som läggs i behållare ska vara 
förpackat enligt renhållarens anvisningar. Förpackningen ska även vara väl 
försluten för att förhindra spridning av avfallet liksom uppkomsten av skada, 
ohälsa och olycksfall i arbetet eller annan olägenhet. Se anvisning i bilaga 2. 
Behållare som inte uppfyller ovanstående krav hämtas ej vid ordinarie 
hämtningstillfälle. Hämtningen hanteras separat och kan medföra tillägg enligt 
renhållningstaxan. 

Varm aska, slagg, frätande ämnen eller ämnen som kan förorsaka antändning får 
ej läggas i behållaren. 

 

13 § Behållare får inte fyllas mer än så att den lätt kan tillslutas och flyttas utan 
orimliga svårigheter samt att den tillgodoser gällande arbetsmiljökrav.  

12 § Omformulering/tillägg 
Omformulering av ”och olycksfall i arbetet eller annan olägenhet.” 
som ersätts med ”annan olägenhet samt minimera risk för olycksfall”; 

Förpackningen ska även vara väl försluten för att förhindra spridning 
av avfallet liksom uppkomsten av skada, ohälsa, annan olägenhet 
samt minimera risk för olycksfall. 
 
Benämningen ”renhållningstaxa” ersätts med ”taxa för hushållsavfall 
och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet”; 

Hämtningen hanteras separat och kan medföra tillägg enligt taxa för 
hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. 
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Latrinbehållare ska förslutas av fastighetsinnehavaren eller 
nyttjanderättshavaren och förses med sådan etikett som renhållaren 
tillhandahåller. Etiketten ska ifyllas enligt renhållarens instruktion. 

 

Anskaffande, underhåll och skötsel av behållare och annan utrustning 

14 § En förteckning över behållare och annan utrustning som tillhandahålls av 
renhållaren anges i bilaga 2. 

15 § Kärl ägs och tillhandahålls av renhållaren. Fastighetsinnehavaren har 
ansvar för rengöring och tillsyn av kärl. Säckar tillhandahålls inte. Container och 
latrinbehållare tillhandahålls av renhållaren. 

Fastighetsinnehavaren ansvarar för och bekostar installation och underhåll av 
övriga inom fastigheten förekommande anordningar och utrymmen för 
avfallshanteringen samt för städning och borttagande av hinder. Andra 
behållare, såsom säckhållare, samt enskilda avloppsanläggningar anskaffas, 
installeras och underhålls av fastighetsinnehavaren. Inrättandet av 
avloppsanläggningar kräver anmälan/ansökan hos den kommunala nämnden. 

16 § Behållare ska vara tillgängliga och ges service i form av återkommande 
underhåll för att förebygga driftavbrott och olägenhet såsom buller, lukt och 
dylikt. Såväl behållare som inom fastigheten förekommande anordningar och 
utrymmen för avfallshantering ska installeras och underhållas så att kraven på 
god arbetsmiljö uppfylls och risken för olycksfall minimeras.   
 
Hämtnings- och transportvägar  

17 § Fastighetsinnehavaren ska se till att transportvägen fram till 
avfallsbehållarens hämtnings- och tömningsplats hålls i farbart och 
lättframkomligt skick.  

Transportvägen ska röjas från sly, utstickande grenar och vintertid från snö och hållas 
halkfri. Hämtningsväg som nyttjas vid hämtning av hushållsavfall, samt vändplan i de 
fall behov av att vända hämtningsfordon föreligger, ska vara så dimensionerad och 
hållas i sådant skick att den är farbar för hämtningsfordon, såvida inte särskilda skäl 
föreligger.  

 

13 § Omformulering/tillägg 
Borttagen text; ”Etiketten ska ifyllas enligt renhållarens instruktion.” 
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Hämtningsplats och placering av behållare 

18 § Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen i fastigheten där arbetet ska utföras. 
Nycklar, portkoder och dylikt ska vid begäran om hämtning lämnas till renhållaren eller 
till den renhållaren anlitar. Ändringar ska utan uppmaning meddelas renhållaren. 

19 § Behållare ska vara uppställda så att hantering med den utrustning som 
används i kommunens renhållnings-system kan ske och att hämtning 
underlättas.  

Behållare ska inför hämtning normalt ställas vid tomtgräns så nära 
uppställningsplats för hämtnings-fordon som möjligt, såvida inte särskilda skäl 
föreligger häremot eller det är fråga om tömning av särskilda behållare såsom 
enskilda avlopps-anläggningar och fettavskiljare, eller om renhållaren 
informerat om annan plats. Om farbar väg inte kan anordnas ska avfallet lämnas 
på plats som anvisas av kommunen. 

20 § En fastighetsinnehavare med flerbostadshus belägna på en eller flera 
fastigheter med gemensam tomtgräns får ha en samlad uppställningsplats för ett 
eller flera kärl efter meddelande till renhållaren. 
 
Hämtningsområde och hämtningsintervall 

21 § Kommunen består av tre hämtningsområden; centralort, utanför centralort 
samt tätorten Valla, se bilaga 3.  

22 § Ordinarie hämtning av hushållsavfall sker med nedanstående intervall 
enligt punktsatserna: 
1. Från flerbostadshus och verksamheter sker hämtning av matavfall och övrigt 

brännbart hushållsavfall varannan vecka hela året. I centralorten och tätorten 
Valla kan hämtning förekomma varje vecka enligt vad renhållaren 
bestämmer.  

2. Från en- och tvåfamiljshus för permanentboende sker hämtning av matavfall 
och övrigt hushållsavfall varannan vecka hela året.  

3. Från fritidshus som ej används för permanentboende sker hämtning av 
matavfall och övrigt hushållsavfall varannan vecka under sommarperiod 
enligt schema på renhållarens hemsida.  

4. Hämtning av utsorterat farligt avfall sker genom insamling enligt det schema 
som publiceras på renhållarens hemsida.   

5. Hämtning av brännbart grovavfall och icke brännbart grovavfall sker enligt 
schema som publiceras på renhållarens hemsida.  

6. Hämtning av latrin sker enligt schema som publiceras på renhållarens 
hemsida.  
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7. Hämtning av slam från slamavskiljare och minireningsverk ska ske minst en 
gång per år. 

8. Tömning av sluten tank sker vid behov efter beställning av fastighets-/ 
nyttjanderättshavaren, men minst en gång per år. 

9. Hämtning av filtermaterial från fosforfällande anläggning sker i enlighet 
med villkor i tillstånd från tillsynsmyndigheten. 

10. Tömning av fettavskiljare ska ske minst en gång per år eller efter vad som 
krävs för att säkerställa anläggningens funktion enligt gällande ABVA. 

11. Utöver ordinarie hämtning kan extra hämtningar beställas mot avgift enligt 
renhållningstaxan.  
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 22 § Omformulering/tillägg 
Punkt 3. Omformulering av ”schema på renhållarens hemsida” som ersätts 
med ”information från renhållaren”; 

3. Från fritidshus som ej används för permanentboende sker hämtning av 
matavfall och övrigt hushållsavfall varannan vecka under sommarperiod 
enligt information från renhållaren. 
 
Punkt 4. Omformulering av ”det schema som publiceras på renhållarens 
hemsida” som ersätts med ”information från renhållaren”; 

4. Hämtning av utsorterat farligt avfall sker genom insamling enligt 
information från renhållaren. 
 
Punkt 5. Tillagd text ”efter beställning från fastighetsinnehavaren/ 
nyttjanderättshavaren”. Omformulering av ”schema som publiceras på 
renhållarens hemsida” som ersätts med ”information från renhållaren”; 

5. Hämtning av brännbart grovavfall och icke brännbart grovavfall sker 
efter beställning från fastighetsinnehavaren/ nyttjanderättshavaren enligt 
information från renhållaren. 
 
Punkt 6. Tillagd text ”efter beställning från fastighetsinnehavaren/ 
nyttjanderättshavaren”. Omformulering av ”schema som publiceras på 
renhållarens hemsida” som ersätts med ”information från renhållaren”; 

6. Hämtning av latrin sker efter beställning från fastighetsinnehavaren/ 
nyttjanderättshavaren enligt information från renhållaren. 
 
Punkt 8. Omformulering av ”fastighets-/ nyttjanderättshavaren”; 

9. Tömning av sluten tank sker vid behov efter beställning av 
fastighetsinnehavaren/nyttjanderättshavaren men minst en gång per år. 
 
Punkt 10. Omformulering av ”Tömning av” som ersätts med ”Hämtning av 
fett från”. Borttagen text ”minst en gång per år eller”. Tillagt ord ”eller”; 

10. Hämtning av fett från fettavskiljare ska ske efter vad som krävs för att 
säkerställa anläggningens funktion eller enligt gällande ABVA. 
 
Punkt 11. Benämningen ”renhållningstaxa” ersätts med ”taxa för 
hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet”; 

11. Utöver ordinarie hämtning kan extra hämtningar beställas mot avgift 
enligt taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan 
verksamhet. 
 
Tillagd punkt; 

8. Hämtning av slam från BDT-brunnar ska ske minst vartannat år. 
 

      



 

 
 

12 (20) 
2.02 FÖRESKRIFTER OM AVFALLS-
HANTERING INOM KATRINEHOLMS 
KOMMUN  
Styrdokument- Författningssamling 
 

 Datum  

 2017-04-24  

 
 

23 § Från en- och tvåfamiljshus för permanentboende eller fritidsboende kan 
hushållsavfall hämtas var fjärde vecka under förutsättning att 
fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren till tillsynsmyndigheten har 
gjort anmälan om kompostering av matavfall och att allt matavfall komposteras 
på fastigheten. Beställning av utsträckt hämtningsintervall görs hos renhållaren.  

 
Särskilt om hushållsavfall från verksamheter 

24 § Hushållsavfall från verksamheter ska hållas skilt från annat avfall än 
hushållsavfall. För hushållsavfall från verksamheter gäller 8-23 §§, 27-31 §§ om 
ej annat anges nedan. 

Hushållsavfall som utgörs av elektriska och elektroniska produkter lämnas vid 
kommunens återvinnings-central eller vid annat ställe som anges i bilaga 1.  

23 § Omformulering/tillägg 
Tillagd text ”eller fastighetsägaren ansökt och fått VA-huvudmannens 
skriftliga medgivande gällande installation av matavfallskvarn kopplad 
till den allmänna avloppsanläggningen, eller fastighetsinnehavaren 
eller nyttjanderättshavaren till tillsynsmyndigheten gjort en anmälan 
om ändrad sammansättning av avloppsvattnet med anledning av 
installation av matavfallskvarn kopplad till enskild avloppsanläggning 
eller annan VA-anläggning.”; 

23 § Från en- och tvåfamiljshus för permanentboende eller 
fritidsboende kan hushållsavfall hämtas var fjärde vecka under 
förutsättning att: 
fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren till 
tillsynsmyndigheten har gjort en anmälan om kompostering av 
matavfall och allt matavfall komposteras på fastigheten, 
eller 
fastighetsägaren ansökt och fått VA-huvudmannens skriftliga 
medgivande gällande installation av matavfallskvarn kopplad till den 
allmänna avloppsanläggningen, 
eller 
fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren till 
tillsynsmyndigheten gjort en anmälan om ändrad sammansättning av 
avloppsvattnet med anledning av installation av matavfallskvarn 
kopplad till enskild avloppsanläggning eller annan VA-anläggning. 
 
Beställning av utsträckt hämtningsintervall görs hos renhållaren. 
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Verksamheter ska sortera ut matavfall och hålla det skilt från annat avfall genom 
att lämna det i särskilda påsar eller separata kärl som tillhandahålls för 
ändamålet av renhållaren.  Sorteringsanvisningar gällande matavfall framgår av 
bilaga 1 och 2.   
 

Annat avfall än hushållsavfall 
Uppgiftsskyldighet  

25 § Den som yrkesmässigt bedriver verksamhet där det uppstår annat avfall än 
hushållsavfall ska på begäran av tillsynsmyndigheten lämna de uppgifter i fråga 
om avfallets art, sammansättning, mängd och hantering som behövs som 
underlag för kommunens renhållningsordning. 

26 § Den som yrkesmässigt tillverkar, till Sverige för in eller säljer en 
förpackning eller en vara som är innesluten i en sådan förpackning, ska på 
anmodan av tillsynsmyndigheten lämna de uppgifter i fråga om 
förpackningsavfallets art, sammansättning, mängd och hantering som behövs 
som underlag för kommunens renhållningsordning. 
 

Slam 
Allmänt om slam 

27 §  

a) För enskilda avlopps-anläggningar bör lock eller manlucka kunna öppnas av 
en person, får inte vara övertäckt när tömning ska ske och bör inte väga mer än 
15 kg. Tunga/stora lock och övriga hinder kan medföra tillägg enligt 
renhållningstaxan. Fastighetsinnehavaren ansvarar för anläggningens 
anskaffning, skötsel och underhåll. 
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b) Fettavskiljare ska uppfylla krav enligt standard SSEN 1825-1 och 2. Lock och 
manlucka bör kunna öppnas av en person, får inte vara övertäkt när tömning ska 
ske och bör inte väga mer än 15 kg. Varm- och kallvatten bör finnas i anslutning 
till fettavskiljaren. Tunga/stora lock, övriga hinder eller avsaknad av varm- och 
kallvattenanslutning kan medföra tillägg enligt renhållningstaxan. 
Fastighetsinnehavaren ansvarar för anläggningens anskaffande, skötsel och 
underhåll. 

 

27 § Omformulering/tillägg 
Tillagd text först i paragrafen som utgör inledning till paragrafens 
punkt a) och b); 

För de slamanläggningar som enligt funktionskrav måste återfyllas 
med vatten i samband med eller i direkt anslutning till tömning 
ansvarar fastighetsinnehavaren för återfyllningen. Återfyllning kan 
beställas av renhållaren mot avgift enligt taxa för hushållsavfall och 
därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. 

 
Punkt a) Benämningen ”renhållningstaxa” ersätts med ”taxa för 
hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet”; 

Tunga/stora lock och övriga hinder kan medföra tillägg enligt taxa 
för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan 
verksamhet. 
 
Punkt b) Omformulering av text ”varm- och kallvattenanslutning” 
som ersätts med ”vattenanslutning”. Omformulering av ”anslutning 
till fettavskiljaren” som ersätts med ”fettavskiljares närhet”. 
Benämningen ”renhållningstaxa” ersätts med ”taxa för hushållsavfall 
och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet”; 

Vattenanslutning bör finnas i fettavskiljares närhet. Tunga/stora 
lock, övriga hinder eller avsaknad av vattenanslutning kan medföra 
tillägg enligt taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från 
annan verksamhet. 
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28 § Enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare ska vara lättillgängliga för 
tömning.  
Avstånd mellan uppställningsplats för slambil och anslutningsplats bör vid 
nyanläggning inte överstiga 10 meter. Slangdragning längre än 10 meter eller 
hinder vid tömning kan medföra tillägg enligt renhållningstaxan.  

 

29 § Fett från avskiljare vid butik, restaurang, bageri, gatukök och liknande 
verksamhet ingår i begreppet hushållsavfall och därmed jämförligt avfall. 
Hämtning av fett från fettavskiljare ska ske vid behov och så ofta att funktionen 
säkerställs eller enligt ABVA. 

 

30 § Filtermaterial från fosforfällande anläggningar och andra jämförbara filter 
ska hämtas i enlighet med det tillstånd som getts av kommunens 
tillsynsmyndighet för enskilda avloppsanläggningar och ska följa leverantörens 
hanteringsanvisningar. Filtermaterialet ska vid hämtning vara väl förpackat och 
tillgängligt på sådant sätt att hämtning enkelt kan utföras. I anslutning till 
anläggningen ska fastighetsinnehavaren tillhandahålla instruktioner/skyltar för 
att möjliggöra en enkel hämtning för renhållaren.  

Anläggningar med filtermassa i lösvikt och som tillkommit innan dessa 
föreskrifter trätt i kraft är undantagna från kravet att filtermassor ska vara 
förpackat. Filtermaterial i lösvikt ska vara sugbart, eventuellt efter 
vattentillförsel. För tömning av filtermaterial i lösvikt hänvisas till bestämmelser 
om avstånd mellan slamsugningsfordonets angöringsplats och slambrunn.  

28 § Omformulering/tillägg 
Benämningen ”renhållningstaxa” ersätts med ”taxa för hushållsavfall 
och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet”; 

Slangdragning längre än 10 meter eller hinder vid tömning kan 
medföra tillägg enligt taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt 
avfall från annan verksamhet. 

29 § Omformulering/tillägg 
Omformulering av ”vid behov och så ofta att funktionen säkerställs” 
som ersätts med ”efter vad som krävs för att säkerställa 
anläggningens funktion”. Tillagt ord ”gällande”; 

Hämtning av fett från fettavskiljare ska ske efter vad som krävs för 
att säkerställa anläggningens funktion eller enligt gällande ABVA. 
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För tömning/hämtning av filtermaterial i säck ska utrymme för 
tömning/hämtning med kranfordon finnas. Avståndet mellan kran-fordonets 
angöringsplats och filter-materialet får vara högst 10 meter om förpackat 
filtermaterial om < 500 kg används och högst fem meter om       < 1 000 kg 
används. Den fria höjden ska vara minst sju meter, även mellan kranfordonets 
angöringsplats och filtermaterialet. Om ovanstående krav inte uppfylls krävs 
särskild hämtningsteknik vilket kan medföra tillägg enligt renhållningstaxan.  

Efter det att uttjänt filtermaterial hämtats ska nytt filtermaterial omgående 
tillföras anläggningen genom fastighetsinnehavarens försorg. 

 

31 § Enskilda avloppsanläggningar ska tömmas i enlighet med det tillstånd som 
getts av tillsyns-myndigheten, följa leverantörens hanteringssanvisningar samt 
vara lättillgängliga för tömning. Det ska vara tydligt markerat var på fastigheten 
som anläggningen finns samt på själva anläggningen var slamtömning ska ske. 
Tydliga slamtömningsinstruktioner ska finnas tillgängliga i direkt anslutning till 
minireningsverk.  

Fastighetsinnehavaren är skyldig att vidta åtgärder för att skydda sin anläggning 
från skador vid tömning med slambil. Fastighetsinnehavaren ansvarar för att 
eventuella förberedelser inför tömning utförs enligt anläggningsleverantörens 
anvisningar.  
 
Undantag 

Allmänt om undantag 

32 § Alla undantag som utfärdas enligt dessa föreskrifter är personanknutna och 
upphör därmed att gälla vid nya ägarförhållanden. Vid ändring av 

30 § Omformulering/tillägg 
Omformulering av ”dessa föreskrifter trätt i kraft” som ersätts med 
”2017-04-24”; 

Anläggningar med filtermassa i lösvikt och som tillkommit innan 
2017-04-24 är undantagna från kravet att filtermassor ska vara 
förpackat. 
 
Benämningen ”renhållningstaxa” ersätts med ”taxa för hushållsavfall 
och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet”; 

Om ovanstående krav inte uppfylls krävs särskild hämtningsteknik 
vilket kan medföra tillägg enligt taxa för hushållsavfall och därmed 
jämförligt avfall från annan verksamhet. 
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ägarförhållanden måste ny anmälan/ansökan göras. Beviljade undantag kan 
tidsbegränsas. Tidsbegränsningen bestäms av tillsynsmyndigheten. I 
paragraferna för undantag anges vilken instans som ska ta emot 
anmälan/ansökan. Undantag kan återkallas om förutsättningarna för dessa 
förändrats, den enskilde vid ansökan lämnat felaktiga uppgifter eller om villkor 
för undantag inte efterlevts. Tillsynsmyndigheten ska översända kopia av beslut 
till renhållaren. 
 
Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden  

33 § Anmälan/ansökan ska göras skriftligen och innehålla uppgifter om vilka 
avfallsslag som avses omhändertas, en redogörelse för på vilket sätt 
omhändertagandet ska ske utan att det innebär risk för olägenhet för människors 
hälsa och miljön samt uppgift om den tidsperiod som anmälan/ansökan avser.  
 
Gemensam avfallsbehållare 

34 § Tillsynsmyndigheten får, efter ansökan från två fastighetsägare av varsin 
fastighet för småhus, fritidshus eller flerbostadshus som har gemensam 
tomtgräns eller är jämförligt närliggande, medge användande av gemensam 
avfallsbehållare under förutsättning att bestämmelserna i dessa föreskrifter 
uppfylls och att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår. 

Detsamma gäller om båda fastigheterna är närliggande och har samma 
fastighetsinnehavare, eller om avfallsbehållarna sedan tidigare har samma 
uppställningsplats. Ansökan om gemensam avfallsbehållare ska göras hos 
tillsynsmyndigheten. 

Eget omhändertagande av hushållsavfall 

35 § Avfall får endast tas om hand på den egna fastigheten enligt vad som anges 
nedan och under förutsättning att det kan ske utan risk för olägenhet för 
människors hälsa och miljön.  

36 § Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på den egna fastigheten 
utan särskild anmälan.  

Torrt trädgårdsavfall som inte kan komposteras får eldas endast om det kan ske 
utan att olägenhet uppstår och i enlighet med gällande bestämmelser. 

37 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderätthavare som själv avser att 
kompostera annat hushållsavfall än trädgårdsavfall från fastigheten ska anmäla 
detta till tillsynsmyndigheten. Kompostering av matavfall på fastigheten ska 
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efter anmälan ske i skadedjurssäker behållare och på sådant sätt att olägenhet för 
människors hälsa eller miljön inte uppstår.  

38 § Kompostering av latrin från fastigheten kan efter ansökan till 
tillsynsmyndigheten ske i särskild därför avsedd anläggning på fastigheten. 
Sedan kompostering skett får latrinet användas på fastigheten. 

39 § Eget omhändertagande av slam från enskilda anläggningar och 
filtermaterial från fosforfällande anläggningar från den egna fastigheten kan 
efter ansökan till tillsynsmyndigheten ske i särskild därför avsedd anläggning på 
fastigheten eller annat liknande omhändertagande för användning av 
näringsämnen på fastigheten.  
 
Utsträckt hämtningsintervall 

40 § Tillsynsmyndigheten får efter ansökan från fastighetsinnehavaren medge 
att hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar ska ske vartannat år om 
särskilda skäl föreligger. 

 

 

41 § Tillsynsmyndigheten kan efter ansökan medge förändringar i hämtning av 
filtermaterial från fosforfällande anläggningar om särskilda skäl föreligger.  
 
Uppehåll i hämtning 

42 § Uppehåll i hämtning av hushållsavfall vid permanentbostad kan efter 
ansökan medges fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare om fastigheten 
inte kommer att nyttjas under en sammanhängande tid om minst sex månader. 
Uppehåll i hämtning vid fritidshus kan efter ansökan medges om fastigheten inte 

40 § Omformulering/tillägg 
Tillägg av ”a)” framför texten i 40 § som nu utgör första punkten i 
paragrafen. 

a) Tillsynsmyndigheten får efter ansökan från fastighetsinnehavaren 
medge att hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar ska 
ske vartannat år om särskilda skäl föreligger. 
 
Tillagd text som utgör punkt b) i 40 §; 

b) VA-huvudmannen kan efter ansökan medge förändringar i 
hämtningsintervallet för fettavskiljare om särskilda skäl föreligger, 
under förutsättning att anläggningens funktion säkerställs. 
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nyttjas under hela hämtningssäsongen. Ansökan ska göras hos 
tillsynsmyndigheten senast två månader före den begärda uppehållsperioden. 
Vid uppehållsperiodens slut återupptas hämtning automatiskt om inte förnyad 
ansökan har gjorts och beviljats.  
 
Befrielse från skyldigheten att överlämna hushållsavfall till kommunen 

43 § Fastighetsinnehavare som själv kan ta hand om sitt hushållsavfall på den 
egna fastigheten på ett sätt så att inte olägenhet uppstår, kan efter ansökan till 
tillsynsmyndigheten om det finns särskilda skäl, befrias från skyldigheten att 
lämna avfall till renhållaren för transport, bortskaffande och återvinning. 
Tillsynsmyndigheten kan, när särskilda skäl föreligger, medge ytterligare 
undantag från dessa föreskrifter.  
 
Sluttömning av enskilda avloppsanläggningar 
44 § Sluttömning av enskilda avloppsanläggningar ska ske när en fastighet 
kopplats till det allmänna spillvattennätet.  

 
Ikraftträdande 
Dessa föreskrifter träder i kraft i samband med fastställande i 
Kommunfullmäktige då avfallsföre-skrifter för Katrineholms kommun antagna 
2009-05-18 § 71, och reviderades senast 2014-10-20 
§ 10, upphör att gälla. 

44 § Omformulering/tillägg 
Tillagd text ”eller när en slamavskiljare eller sluten tank av annan 
anledning tas ur bruk”; 

44 § Sluttömning av enskilda avloppsanläggningar ska ske när en 
fastighet kopplats till det allmänna spillvattennätet eller när en 
slamavskiljare eller sluten tank av annan anledning tas ur bruk. 
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Beslut meddelade med stöd av tidigare gällande avfallsföreskrifter ska anses 
vara meddelade med stöd av motsvarande bestämmelser i denna föreskrift. 

_____________________ 

Ikraftträdande Omformulering/tillägg 
Uppdatering av ”2014-10-20 § 10” som ersätts med ”2017-04-24 
§ 71”;

Dessa föreskrifter träder i kraft i samband med fastställande i
Kommunfullmäktige då avfallsföreskrifter för Katrineholms kommun 
antagna 2009-05-18 § 71, och reviderades senast 2017-04-24 § 71, 
upphör att gälla. 



Föreskrifter om avfallshantering för Katrineholms kommun

Bilaga 1 

Sorteringsbilaga 
Nedanstående instruktioner gäller hushållsavfall. 
Nedan uppräknade avfallsslag ska sorteras ut 

från hushållsavfallet. 

Matavfall 
Matavfall är biologiskt lättnedbrytbart avfall 
eller livsmedelsavfall från hushåll eller 
verksamheter som restauranger, storkök, butiker 
eller livsmedelsindustri. Matavfall är rester av det 
man äter som blivit över, bortrensat eller 
utgånget. 
Matavfall ska sorteras ut och hållas skilt från 
annat avfall. Matavfallet ska lämnas i de 
särskilda påsar eller separata kärl som 
tillhandahålls för ändamålet av renhållaren. 
Närmare vägledning angående vad som utgör 
matavfall framgår av de sorteringsanvisningar 
som tillhandahålls av renhållaren. Egen 
matavfallskompostering ska anmälas till 
tillsynsmyndigheten enligt vad som framgår i 

föreskrifterna om avfallshantering. 

Grovavfall 
Grovavfall utgörs av hushållsavfall som på grund 
av sin beskaffenhet inte ryms i avsett kärl eller 
behållare för hushållsavfall, så kallat 
skrymmande avfall, exempelvis utrangerade 
möbler, cyklar, barnvagnar och större 
emballage. Grovavfall från hushåll kan 
transporteras till någon av kommunens 
återvinningscentraler av 
fastighetsägare/nyttjanderättshavare/boende och 
lämnas där. Grovavfallet kan också, efter 
beställning enligt schema som publiceras på 
renhållarens hemsida, hämtas vid fastigheten av 
renhållaren eller den renhållaren anlitar. 
Hämtning förutsätter att avfallet buntas eller 
emballeras på lämpligt sätt samt förses med 
märkning så det tydligt framgår att det är 
grovavfall och från vilken fastighet detta härrör. 

Trädgårdsavfall 
Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras 
på den egna fastigheten eller lämnas på 
kommunens återvinningscentral.  

Hushållens farliga avfall 
Farligt avfall är ett sådant ämne eller föremål 
som är avfall och som är markerat med en 
asterisk (*) i avfallsförordningens (2011:927) 
bilaga 4 eller som omfattas av föreskrifter som 
har meddelats med stöd av 12 § samma 
förordning. Olika slags farligt avfall får inte 
blandas. Farligt avfall kan lämnas till 
återvinningscentralen. Inlämnat farligt avfall ska 
vara väl förpackat så att det går att hantera och 
lagra utan att det innebär risker för personal och 
utrustning. På förpackningen ska innehållet 
tydligt vara angivet. Hämtning av utsorterat 
farligt avfall sker genom insamling enligt schema 
som publiceras på renhållarens hemsida.  

Med farligt avfall avses bland annat: 

• färg, tryckfärg, lim och hartser som
innehåller farliga ämnen,

• kemikalier,
• lim, t.ex. kontaktlim, epoxylim, spackel
• syror och basiskt avfall (t.ex. frätande ämnen

som kaustiksoda, svavelsyra, ammoniak,
lut),

• spillolja och annat oljeavfall,
• fotokemikalier, t.ex. fix och framkallare,
• bekämpningsmedel,
• lösningsmedel,
• kvicksilveravfall, t.ex. termometrar,

barometrar, reläer,
• aerosoler (sprayburkar),
• cytostatika,
• el- och elektronikavfall.

Avfall med producentansvar 
Avfall som omfattas producentansvaret, t.ex. 
tidningar, förpackningar, el- och 
elektronikavfall, uttjänta bilar m.m. ska 
hanteras enligt särskilda anvisningar från 

respektive producent. Återvinningsbart material 
ska utsorteras och lämnas till den plats som 
kommunen eller producent anvisar. 

Förpackningar  
Förpackningar av papper, metall, plast, färgat 
och ofärgat glas samt tidningar och returpapper 
ska lämnas vid en återvinningsstation (ÅVS), i 

ett fastighetsnära system som fastighetsägaren 
tillhandahåller eller på annan plats som anvisas 
av producent.  

El- och elektronikavfall, lysrör, lågenergilampor 
och glödlampor samt batterier 
El- och elektronikavfall t.ex. kyl- och frysskåp, 
spisar, TV-apparater och batteridrivna leksaker 
samt lysrör, lågenergilampor, glödlampor och 
batterier som omfattas av producentansvar ska 
hushållen lämna på kommunens 
återvinningscentral, i ett fastighetsnära system 
som fastighetsägaren tillhandahåller eller på 
annan plats som anvisats av producent.  
Butiker som säljer elutrustning måste från och 
med 1 oktober 2015 ta emot uttjänta 
elprodukter. I mindre butiker gäller ’’en mot en-
principen’’, vilket innebär att du kan lämna ditt 
elavfall när du köper en ny liknande produkt. 
Större butiker som säljer elutrustning och som 
har en försäljningsyta på över 400 kvadratmeter 
har skyldighet att ta emot alla typer av 
småelektronik, som är mindre än 25 cm, även 
om du inte köper något nytt. 

Undantag: Lysrör och andra ljuskällor med 
innehåll av kvicksilver ska hanteras som farligt 
avfall.  
Läkemedel  
Läkemedel från hushåll ska lämnas till apotek. 
Undantag: Cytostatika ska hanteras som farligt 
avfall, se ovan. 

Kasserade/uttjänta bildäck 
Kasserade/uttjänta bildäck, med eller utan fälg, 
ska lämnas till däckförsäljare eller på annan plats 
som anvisas av producent. De kan även lämnas 
på kommunens återvinningscentral.  

Uttjänta bilar  
Uttjänta bilar ska lämnas till plats som hänvisas 
av producent. 

Ytterligare avfall med producentansvar kan 
tillkomma. I sådana fall hänvisas till 
producenternas sorteringsanvisningar. 

Övrigt avfall 
Nedan uppräknade avfallsslag kan sorteras ut 
från hushållsavfallet och lämnas på de 
uppsamlingsställen som anges vid respektive 
avfallsslag. 

Återanvändning 
Återanvändning innebär att något kan användas 
igen istället för att återvinnas eller kastas. På 

Omformulering/tillägg 
Borttagen text ”kommunen eller”; 

Återvinningsbart material ska 
utsorteras och lämnas till den 
plats som producent anvisar. 

Omformulering/tillägg 
Omformulering av ”hänvisas” som 
ersätts med ”anvisas”; 

Uttjänta bilar ska lämnas till plats 
som anvisas av producent. 

Omformulering/tillägg 
Borttaget ord ”instruktioner”; 

Nedanstående gäller 
hushållsavfall. 

Omformulering/tillägg 
Tillagd text ”till exempel”. 
Omformulering av ”bortrensat” 
som ersätts med ”har bortrensats” 
samt omformulering av ”utgånget” 
som ersätts med ”är utgånget”; 

Matavfall är rester av det man 
äter som till exempel blivit över, 
har bortrensats eller är utgånget. 
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återvinningscentralen finns möjlighet att lämna 
saker till återanvändning.  

Kasserade sprutor och kanyler 
Kasserade sprutor och kanyler ska, väl 
emballerade så att skada, ohälsa och olycksfall i 
arbetet eller annan olägenhet inte uppkommer, 
läggas i behållare för kasserade sprutor och 
kanyler som kan hämtas på apotek. Fylld 

behållare återlämnas till ett apotek. 

Mindre mängd byggavfall 
Hantering av byggavfall ingår inte i kommunens 
renhållningsansvar. Mindre mängd byggavfall 
från reparationer i lägenhet och villa kan dock 
lämnas till kommunens återvinningscentral.

Avfall från husbehovsjakt 
Jaktavfall ska i första hand läggas tillbaka i 
skogen. Mindre mängd jaktavfall kan läggas i 
behållaren under förutsättning att det är väl 
emballerat, enligt bilaga 2. Jaktavfall anses inte 
vara matavfall och ska inte läggas i påse avsedd 
för matavfall.   

Döda sällskapsdjur 
Kontakta veterinär för kremering av djuret. Är 
det ett litet djur kan det läggas emballerat, enligt 
bilaga 2, i behållare för hushållsavfall. 

Omformulering/tillägg 
Omformulering av ”och olycksfall i 
arbetet eller annan olägenhet” som 
ersätts med ”, annan olägenhet eller 
risk för olycksfall”; 

Kasserade sprutor och kanyler ska, 
väl emballerade så att skada, 
ohälsa, annan olägenhet eller risk för 
olycksfall inte uppkommer, läggas i 
behållare för kasserade sprutor och 
kanyler som kan hämtas på apotek. 
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600 mm 

600 mm

700 mm
15 kg 

Föreskrifter om avfallshantering för Katrineholms 
kommun 
Bilaga 2 
Förteckning över behållare och annan utrustning som tillhandahålls av 
renhållaren 
Kärl Container 
190 l 8 m3 
400 l 
660 l 

140 l 
matavfallskärl för 
verksamheter 
23 l 
latrinbehållare 

Gröna påsar och hållare för matavfall tillhandahålls av renhållaren enligt tabell 
nedan.   

Påssortiment Avsedd för Hållare 
6 liter Hushåll och 

verksamheter 
Tillhandahålls 

60 liter Verksamheter Tillhandahålls inte 

Följande gäller för avfall som lämnas i behållare för hushållsavfall: 
(Gäller inte 140 l matavfallskärl för verksamheter.) 

• Allt avfall ska vara packat i påse av plast.
• Alla påsar ska knytas med dubbelknut.
• Gröna påsar får inte inneslutas i annan påse eller säck.
• Gröna påsar med matavfall och påsar med brännbart avfall ska

läggas i behållare för hushållsavfall.
• Påse med avfall får maximalt ha måttet 600 x 600 x 700 mm.
• Påse med avfall får maximalt ha vikten 15 kg.
• Löst avfall får inte förekomma i behållaren.

Omformulering/tillägg 
Borttagen kärlstorlek ”400 l” som ersätts med ”370 l”. 
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Revidering av Allmänna bestämmelser för användandet 
av Katrineholms kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggningar
Förvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta revidering av 

Allmänna bestämmelser för användandet av Katrineholms kommuns allmänna 
vatten- och avloppsanläggningar samt information till fastighetsägare (ABVA) (KFS 
3.01).

2. Revideringen träder i kraft den 1 januari 2021.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen ska fastställa föreskrifter/bestämmelser för användningen av den allmänna 
VA-anläggningen. Allmänna bestämmelser för användande av Katrineholms kommuns 
allmänna vatten- och avloppsanläggning samt information till fastighetsägare (ABVA) 
reglerar VA-huvudmannens och VA-abonnentens rättigheter och skyldigheter gentemot 
varandra.

Sörmland Vatten och Avfall AB har tagit fram en revidering av bestämmelserna för att de 
behöver stämma överens med den nya VA-taxan som träder i kraft den första januari 
2021.
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Förslag till beslut om reviderad Allmänna bestämmelser för 
användande av Katrineholms kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning samt information till fastighetsägare 
(ABVA) 

Ärendebeskrivning 
Sörmland Vatten och Avfall AB (nedan kallat bolaget) har tagit fram ett förslag på reviderad 
Allmänna bestämmelser för användande av Katrineholms kommuns allmänna vatten- och av-
loppsanläggning samt information till fastighetsägare (ABVA). Bolagets tjänsteman vill med 
detta förslag till beslut få godkännande att skicka förslag till reviderad Allmänna bestämmelser 
för användande av Katrineholms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt in-
formation till fastighetsägare (ABVA) för antagande av kommunfullmäktige i Katrineholms 
kommun. 

Förslag till beslut 
• Styrelsen beslutar att för egen del ställa sig bakom förslaget till reviderad All-

männa bestämmelser för användande av Katrineholms kommuns allmänna
vatten- och avloppsanläggning samt information till fastighetsägare (ABVA).

Bakgrund 
Kommunen ska fastställa föreskrifter/bestämmelser för användningen av den all-
männa VA-anläggningen. Allmänna bestämmelser för användande av Katrineholms 
kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt information till fastighetsä-
gare (ABVA) reglerar VA-huvudmannens och VA-abonnentens rättigheter och skyl-
digheter gentemot varandra. 

Översyn av föreskrifter 
En översyn av Allmänna bestämmelser för användande av Katrineholms kommuns 
allmänna vatten- och avloppsanläggning samt information till fastighetsägare 
(ABVA) har genomförts under 2019. Syftet har varit att genomarbeta ett förslag till 
revidering av Allmänna bestämmelser för användande av Katrineholms kommuns 
allmänna vatten- och avloppsanläggning samt information till fastighetsägare 
(ABVA) som överensstämmer med nya taxedokument och gällande lagstiftning. Ju-
rist Rita Lord från Lords Advokatfirma AB har varit involverad under arbetets gång 
för att säkerställa att dokumentet håller juridiskt. 

Ett förslag till Allmänna bestämmelser för användande av Katrineholms kommuns 
allmänna vatten- och avloppsanläggning samt information till fastighetsägare (ABVA) 
har nu tagits fram och nästa steg är att skicka förslaget för antagande av kommun-
fullmäktige i Katrineholms kommun. 

Med vänlig hälsning 
Kathrina Falk 

Bilaga 5a
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Allmänna bestämmelser för användande av Katrineholms 
kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning

Inledning
1. För fastighetsägares användning av den allmänna VA-anläggningen i Katrineholms 

kommun gäller vad som föreskrivs i lag om allmänna vattentjänster (2006:412) eller 
annan författning samt vad som nedan föreskrivs.

Vad som enligt dessa bestämmelser gäller för fastighetsägaren gäller även för den 
som innehar fast egendom med tomträtt, ständig besittningsrätt, fideikommissrätt eller 
på grund av testamentariskt förordnande.
Har huvudmannen träffat avtal med annan än fastighetsägare om användning av 
anläggningen, gäller för denne jämlikt 5 § lag om allmänna vattentjänster vad som i 
lagen och dessa allmänna bestämmelser föreskrivs om fastighetsägare.
Med fastighet kan enligt 4 § lag om allmänna vattentjänster i vissa fall även tillämpas 
för byggnad eller annan anläggning, som inte tillhör ägaren till marken.
Fastighetsägare är skyldig att följa ändring i och tillägg till dessa allmänna 
bestämmelser.
Huvudmannen använder sig av Svenskt Vattens publikationer och rekommendationer 
för brukande av den allmänna VA-anläggningen.

2. Huvudman för den allmänna VA-anläggningen är Katrineholm Vatten och Avfall AB. 
Driftbolag för den allmänna VA-anläggningen är Sörmland Vatten och Avfall AB.

Inkoppling till den allmänna anläggningen
3. Fastighetsägare som vill ansluta fastigheten till den allmänna anläggningen ska göra 

skriftlig anmälan till huvudmannen som sedan ombesörjer inkoppling.

Användning av den allmänna dricksvattenanläggningen
4. Huvudmannen levererar vatten till fastighet, vars ägare har rätt att använda den 

allmänna dricksvattenanläggningen och som iakttar gällande bestämmelser för 
användandet.
Huvudmannens leveransskyldighet avser endast vatten av dricksvattenkvalitet för 
normal hushållsanvändning. Huvudmannen garanterar inte att visst vattentryck eller 
viss vattenmängd per tidsenhet alltid kan levereras.
Vatten som levereras genom allmän VA-anläggning får utnyttjas för värmeutvinning 
endast om huvudmannen efter ansökan skriftligen medger detta.

5. Huvudmannen har rätt att begränsa eller avbryta vattenleveransen när denne finner 
det nödvändigt för att förebygga person- eller egendomsskada samt för reparation, 
ändring, kontroll eller annan sådan åtgärd som berör huvudmannens egna eller 
därmed förbundna anläggningar.
Vid begränsad vattentillgång är fastighetsägare skyldig att reducera sin 
vattenförbrukning enligt huvudmannens anvisningar.
Vid planlagt leveransavbrott lämnar huvudmannen på lämpligt sätt meddelande om 
detta.

6. Ska vattenförbrukning hos fastighetsägare fastställas genom mätning tillhandahålls 
vattenmätare av huvudmannen och förblir huvudmannens egendom. Huvudmannen 



3

bestämmer antalet mätare och vilket slag av mätare som ska användas. 
Fastighetsägaren ska bekosta erforderliga anordningar för uppsättning av mätare och 
sammankoppling med installationen i övrigt.
Vattenmätares plats ska vara godkänd av huvudmannen, som har rätt att kostnadsfritt 
disponera platsen och ensam har befogenhet att sätta upp, ta ned, kontrollera, justera, 
underhålla samt till- och frånkoppla mätaren.

Användning av den allmänna avloppsanläggningen
7. Huvudmannen tar emot avloppsvatten från fastighet, vars ägare har rätt att använda 

den allmänna avloppsanläggningen och som iakttar gällande bestämmelser för 
användandet, om behovet av avledning inte kan tillgodoses bättre på annat sätt.

Huvudmannen är inte skyldig att ta emot spillvatten vars beskaffenhet i väsentlig mån 
avviker från hushållsspillvattens.

8. Vatten som utnyttjats för värmeutvinning får avledas till den allmänna avlopps-
anläggningen endast om huvudmannen efter ansökan skriftligen medger det. 

9. Fastighetsägare får inte tillföra avloppet lösningsmedel, avfettningsmedel, färger, 
olja, bensin eller annan petroleumprodukt, fett i större mängd, läkemedel eller sura, 
frätande eller giftiga vätskor och inte heller vätska, ämnen eller föremål som kan 
orsaka stopp, avlagring, vidhäftning, gasbildning eller explosion.

Ånga eller varmvatten med högre temperatur än 45 °C får inte tillföras i förbindelse-
punkten.
Oavsiktligt utsläpp av sådant slag som anges i första och andra styckena ska 
ofördröjligen anmälas till huvudmannen.
Fastighetsägare får inte tillföra avloppet spillvatten från köksavfallskvarn utan huvud-
mannens skriftliga medgivande.

10. Värmeuttag ur avloppsvatten får inte ske så att temperaturen i utsläppt avloppsvatten 
underskrider temperaturen i det av huvudmannen levererade dricksvattnet.

11. Huvudmannen har rätt att tillfälligt begränsa fastighetsägares möjlighet att använda 
avloppsanläggningen när huvudmannen finner det nödvändigt för att förebygga 
person- eller egendomsskada samt för reparation, ändring, kontroll eller annan åtgärd 
som berör huvudmannens egna eller därmed förbundna anläggningar.

12. Spillvatten får inte tillföras allmän ledning som är avsedd att uteslutande avleda dag- 
och dränvatten. (Med spillvatten likställs i denna punkt allt avloppsvatten som 
huvudmannen bedömer ska avledas till spillvattenledning.)

Dag- och dränvatten får inte tillföras allmän ledning som inte är avsedd för sådant 
ändamål, om inte huvudmannen av särskilda skäl skriftligen medgivit undantag.
Avleds dag- och dränvatten från fastighet till spillvattenförande ledning får fortsatt 
tillförsel av sådant vatten inte ske, sedan särskild förbindelsepunkt för ändamålet 
upprättats och fastighetsägaren underrättats därom, eller om huvudmannen vidtagit 
åtgärder för avledande av dagvatten utan att förbindelsepunkt för dagvatten 
upprättats, när huvudmannen meddelat fastighetsägaren att sådana åtgärder har 
vidtagits. Huvudmannen bestämmer skälig tid inom vilken tillförseln ska ha upphört, 
dock längst ett år efter att fastighetsägaren underrättats därom. Undantag från 
förbudet eller anstånd med att avbryta tillförseln kan medges av huvudmannen om 
särskilda skäl föreligger.
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Har särskild förbindelsepunkt för dag- och dränvatten inte upprättats, kan 
huvudmannen ändå förbjuda dittills tillåten tillförsel av sådant vatten till 
spillvattenförande ledning. Förutsättningar för detta är dels att avledning kan ske 
ändamålsenligt på annat sätt, dels att huvudmannen i skälig omfattning ersätter 
fastighetsägaren dennes kostnader för erforderlig omläggning. Dag- och dränvatten 
från fastighet, som nyinkopplas till den allmänna anläggningen, får inte tillföras annan 
ledning än den huvudmannen bestämmer.

13. Huvudmannen kan i enskilda fall medge utsläpp i den allmänna 
avloppsanläggningen av avloppsvatten som i väsentlig mån har annan 
sammansättning än spillvatten från bostäder (hushållsspillvatten) vad gäller arten eller 
halten av ingående ämnen. Huvudmannen bestämmer därvid villkoren för utsläpp av 
såväl spill- som dagvatten och använder i huvudsak Svenskt Vattens publikationer 
som riktlinje.

14. Fastighetsägare som helt eller delvis använder eller upplåter fastighet till annat än 
bostadsändamål ska informera huvudmannen om sådan verksamhet som kan 
påverka beskaffenheten hos avloppsvattnet från fastigheten. Fastighetsägaren ska 
bekosta de provtagningar och analyser som huvudmannen finner vara nödvändiga 
för kontroll av avloppsvattnet.

Huvudmannen har rätt att fordra att fastighetsägaren för journal över verksamhet som 
inverkar på avloppsvattnets beskaffenhet och företar kontroll av vattnet genom 
provtagningar och analyser. Huvudmannen anger hur journalföring och provtagningar 
ska göras.

Bestämmelse rörande installation av pumpenhet som ingår i 
tryckavloppssystem med klena dimensioner (LTA-anläggning)
Vid anslutning till allmänt tryckavloppssystem tillhandahåller huvudmannen LTA-
pumpenhet eller annan aktuell pumpenhet som förblir dennes egendom. Huvudmannen 
bestämmer antalet pumpenheter och vilket slag av pumpenhet som ska användas samt 
besiktigar installationen. Fastighetsägaren bekostar erforderliga anordningar för att 
sammankoppla enheten med installationen i övrigt.
Enhetens plats ska bestämmas av huvudmannen, som äger rätt till kostnadsfri upplåtelse 
av platsen och som ensam har befogenhet att sätta upp, ta ned, kontrollera, justera, 
underhålla samt till- och frånkoppla enheten.
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Information till fastighetsägare om Katrineholms kommuns 
allmänna vatten- och avloppstjänster

Inledning
Denna information ger förklaringar och kommentarer till de bestämmelser som finns i lag 
om allmänna vattentjänster (2006:412), hädanefter benämnd vattentjänstlagen, och 
Allmänna bestämmelser för användandet av Katrineholms kommuns allmänna 
avloppsanläggning som ABVA. Samtliga fastighetsägare som är anslutna till Katrineholms 
kommuns allmänna VA-anläggning är skyldiga att följa de bestämmelser som finns i 
kommunens ABVA. För att kunna tillgodogöra sig innehållet i denna information är det 
nödvändigt att ha tillgång till ABVA.
Vattentjänstlagen reglerar förhållandet mellan huvudmannen för den allmänna vatten- och 
avloppsanläggningen och ägare av fastighet inom verksamhetsområdet för vatten och 
avlopp.

Huvudman för den allmänna VA-anläggningen
Huvudmannen för den allmänna VA-anläggningen är Katrineholm Vatten och Avfall AB. 
Driftbolag för den allmänna VA-anläggningen är Sörmland Vatten och Avfall AB.

Verksamhetsområde
Kommunens allmänna vatten- och avloppstjänster bedrivs inom ett fastställt geografiskt 
område, verksamhetsområdet. Uppgift om verksamhetsområdet finns hos huvudmannen 
för den allmänna VA-anläggningen. 

Fastighetsägare
Med fastighetsägare avses i vattentjänstlagen, i ABVA och i denna information ägare av 
fastighet inom VA-anläggningens verksamhetsområde. Enligt vattentjänstlagen jämställs 
bland annat arrendatorer och tomträttshavare med fastighetsägare.
Rätten att använda en allmän VA-anläggning är knuten till fastigheten och inte till 
fastighetsägaren och består så länge fastigheten består. Detta innebär att det inte går att 
säga upp ett ”VA-abonnemang” och därmed undgå avgiftsskyldighet.
Huvudman kan träffa avtal med annan än fastighetsägare om rätt att få använda VA-
anläggningen. Konsekvensen av detta blir att det som enligt vattentjänstlagen gäller för 
fastighetsägaren istället gäller för användaren. Huvudmannen får därefter endast kräva 
betalning av avtalsparten.

Vad ingår i den allmänna VA-anläggningen?
I den allmänna VA-anläggningen ingår vattenverk, avloppsreningsverk, ledningsnät, 
reservoarer och pumpstationer samt andra anordningar, som krävs för att VA-
anläggningen ska fungera på avsett sätt. I den allmänna VA-anläggningen ingår också 
servisledningar fram till förbindelsepunkter som huvudmannen har bestämt för varje 
fastighet.

Vad ingår i fastighetsägarens VA-installation?
Med en fastighets VA-installation menas de ledningar som för fastigheten dragits från 
förbindelsepunkterna. I installationen ingår även anordningar, till exempel tappventiler och 
tvättställ, som anslutits till en sådan ledning. En VA-installation ingår inte i den allmänna 
anläggningen, om inte annat framgår av vattentjänstlagen, ABVA eller avtal.
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Servisledning
Med servisledning menas den ledning som förbinder en fastighet med en allmän VA-
anläggnings ledningsnät. Den delas vid förbindelsepunkten i den allmänna anläggningens 
del och i fastighetens del.

Juridisk ansvarsfördelning
Den juridiska ansvarsgränsen mellan huvudmannens allmänna anläggning och 
fastighetens VA-installation går i förbindelsepunkten. Med förbindelsepunkt menas den 
punkt där inkoppling av fastighetens ledningar till den allmänna anläggningen ska ske 
eller har skett.

Kostnadsfördelning 
Huvudmannen svarar för alla arbeten och kostnader för den allmänna anläggningen.
Fastighetsägaren svarar för alla arbeten och kostnader för VA-installationen.
Anordning som behövs endast för en eller några få fastigheter, till exempel anordning för 
tryckstegring av vatten eller pumpning av avloppsvatten, bekostas av respektive 
fastighetsägare om inte huvudmannen bestämt annat.

Förbindelsepunkters lägen
Enligt vattentjänstlagen är det huvudmannen som bestämmer förbindelsepunkter där 
fastighetens ledningar ska kopplas till VA-anläggningen. För varje typ av ledning som ska 
kopplas till den allmänna anläggningen, till exempel för vatten, spillvatten och dagvatten, 
upprättas en egen förbindelsepunkt. Dessa ligger vanligtvis nära varandra och vanligen i 
fastighetens omedelbara närhet, cirka 0,5 meter utanför fastighetsgräns, men 
huvudmannen kan också ha meddelat annat läge. 
I normalfallet bestäms läget i samråd mellan huvudmannen och fastighetsägaren. I de fall 
fastighetsägaren inte i tid anmäler sina eventuella önskemål till huvudmannen, får denne 
acceptera det läge som huvudmannen fastställt.
När uppgift om förbindelsepunkters lägen lämnas för fastighet som ännu inte inkopplats, 
anges normalt för samtliga servisledningar dimension och planläge samt för 
avloppsserviser även höjdläge.
I fråga om dagvatten från fastighet kan det ibland förekomma att sådant vatten får avledas 
till den allmänna avloppsanläggningen utan att fastigheten försetts med en särskild 
servisledning för detta ändamål. Förbindelsepunkt kan alltså inte upprättas i detta fall. 
Huvudmannen måste i sådant fall ha vidtagit särskilda åtgärder för sådan avledning och 
ha underrättat fastighetsägaren om detta.
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Anslutning till den allmänna VA-anläggningen

Anmälan om anslutning
Om en fastighetsägare vill ansluta fastigheten till den allmänna anläggningen ska denne 
göra anmälan om detta hos huvudmannen. Anmälan ska göras på blankett, som 
huvudmannen tillhandahåller. 
Har fastighetsägaren rätt att använda anläggningen, drar huvudmannen fram ledningar till 
förbindelsepunkterna för vatten och avlopp. Huvudmannen bestämmer efter samråd med 
fastighetsägaren ledningarnas antal, dimensioner samt förbindelsepunktens nivå, 
planläge, uppdämningsnivå och utförande.
Inkoppling av två eller flera fastigheters VA-installationer till den allmänna anläggningen i 
en gemensam förbindelsepunkt för fastigheterna kan beviljas om huvudmannen bedömer 
att det finns särskilda skäl för en sådan lösning. Avtal om detta träffas i sådana fall med 
huvudmannen. En förutsättning för att en gemensam förbindelsepunkt ska beviljas är ofta 
att fastigheterna bildat en gemensamhetsanläggning.
Huvudmannen har enligt vattentjänstlagen i vissa fall rätt till anstånd med att utföra 
arbetet för att samordningen med andra arbeten inte ska försvåras och för att denne ska 
kunna följa sin utbyggnadsplan.
Huvudmannen medger inkoppling av fastighetens VA-installation till den allmänna 
anläggningen när anläggningsavgiften är betald eller om avgiften ska delbetalas, när 
godtagbar säkerhet ställts. Huvudmannen är dock enligt vattentjänstlagen inte skyldig att 
låta en fastighet kopplas till den allmänna anläggningen om fastighetens installation har 
väsentliga brister. Huvudmannen har rätt till det tillträde som behövs på en fastighet för att 
kunna undersöka en VA-installation och dess användning innan VA-installationen kopplas 
till den allmänna anläggningen. Huvudmannen har även rätt till tillträde när det behövs för 
att kunna fullgöra sina skyldigheter.
Huvudmannen behöver inte göra inkopplingen, efter huvudmannens medgivande kan det 
överlåtas till fastighetsägarens entreprenör, förutsatt att entreprenören har ett system för 
kvalitetssäkring för den typen av arbete.
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Ny förbindelsepunkt
Om fastighetsägaren vill ha en ny förbindelsepunkt i stället för den befintliga och 
huvudmannen efter ansökan går med på detta, får fastighetsägaren bekosta den nya 
servisledningens allmänna del samt bortkopplingen av den tidigare servisledningens 
allmänna del.
Vill huvudmannen upprätta en ny förbindelsepunkt i stället för den befintliga, ska huvud-
mannen ersätta fastighetsägaren för de kostnader som uppstår med den nya 
servisledningen samt inkoppling. 
Huvudmannen bör göra ett skäligt avdrag med hänsyn till den tidigare servisledningens 
ålder och skick, i båda fallen.

Avgiftsskyldighet
Avgiftsskyldighet för fastighetsägaren inträder när huvudmannen upprättat 
förbindelsepunkt och informerat fastighetsägaren om det förutsatt att:

 fastigheten ligger inom verksamhetsområde för vatten och avlopp

 fastigheten har behov av en vattentjänst

 behovet inte kan tillgodoses bättre på annat sätt. 

Ibland kan bortledning av dagvatten från en fastighet till den allmänna anläggningen ske 
utan att förbindelsepunkt upprättats. Har förbindelsepunkt för dagvatten från fastighet inte 
upprättats, men fastigheten anses i behov av bortledning av dagvatten, inträder 
avgiftsskyldighet för ändamålet när huvudmannen har ordnat de anordningar som behövs 
för bortledandet och informerat fastighetsägaren om det.

Användning av den allmänna dricksvattenanläggningen

Dricksvattnets kvalitet, tryck och mängd
Huvudmannen har endast skyldighet att leverera vatten för hushållsändamål till anslutna 
fastigheter inom verksamhetsområdet. Vattnet ska vara av dricksvattenkvalitet enligt 
livsmedelsverkets föreskrifter. Huvudmannen garanterar inte att visst vattentryck alltid 
upprätthålls eller att viss vattenmängd per tidsenhet alltid kan levereras.

Begränsning av vattenleverans
Huvudmannen har rätt att begränsa eller stänga av vattenleveranserna för att förebygga 
skada samt vid reparationer, tillsyn och liknande omständigheter. Vid planlagt 
leveransavbrott informerar huvudmannen fastighetsägarna på lämpligt sätt, till exempel 
genom skriftligt meddelande. Vid en mer omfattande akut avstängning kan information 
ges till exempel genom Sörmland Vattens hemsida, digitala utskick eller övrig media.
Vid begränsad vattentillgång är fastighetsägaren skyldig att minska sin vattenförbrukning 
enligt anvisningar från huvudmannen. 

Dricksvatten för andra ändamål
Vatten används även för andra ändamål än hushåll, till exempel i industrier och ibland 
också som energikälla. Industrier eller andra verksamheter med stor vattenförbrukning, 
särskilda kvalitetskrav eller som kräver stora flöden kan inte utan vidare räkna med att 
huvudmannen kan klara sådana behov om inte detta särskilt avtalats.
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Vattenmätare
Vattenförbrukningen hos fastighetsägare fastställs genom mätning, om inte huvudmannen 
bestämmer annat. Huvudmannen tillhandahåller, installerar och äger vattenmätaren.  
Fastighetsägaren är enligt vattentjänstlagen skyldig att upplåta plats för mätaren samt 
lämna huvudmannen tillträde till fastigheten när denne vill kontrollera, ta ned eller sätta 
upp vattenmätaren.
Vattenmätares plats ska vara godkänd av huvudmannen, som har rätt att kostnadsfritt 
disponera platsen och ensam har befogenhet att sätta upp, ta ned, kontrollera, justera, 
underhålla samt till- och frånkoppla mätaren. För dessa åtgärder liksom för avläsning ska 
fastighetsägaren lämna huvudmannen fritt och obehindrat tillträde till mätaren. Har 
mätarens placering förberetts innan den godkänts av huvudmannen, är fastighetsägaren, 
om huvudmannen så kräver, skyldig att svara för och bekosta flyttningen av tänkt 
placering så att mätarens plats kan godkännas av huvudmannen.
Om det misstänks att mätaren visar fel, låter huvudmannen undersöka mätaren, om 
huvudmannen eller om fastighetsägaren begär det. Om fastighetsägaren begärt 
undersökningen och mätaren godkänts ska undersökningen bekostas av 
fastighetsägaren. I annat fall bekostar huvudmannen undersökningen.
Vid undersökning av mätaren bestäms felvisningen i två kontrollpunkter enligt SWEDACs 
föreskrifter om vatten- och värmemätare.
Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen 
rätt att uppskatta förbrukningen.
Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning 
eller huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära rättslig prövning av 
frågan hos Mark- och miljödomstolen. 
Fastighetsägare ska vårda vattenmätaren väl och skydda den mot frost och åverkan samt 
mot återströmning av varmvatten och annan skadlig värmepåverkan. Om 
fastighetsägaren är oaktsam och mätaren skadas, ska fastighetsägaren ersätta 
huvudmannen kostnaden för att åtgärda eller byta mätaren.
Fastighetsägare som önskar att vattenmätaren tillfälligt tas ned på grund av frostrisk eller 
annan orsak ska anmäla detta till huvudmannen, som mot ersättning tar ned och 
återmonterar mätaren.

Sprinkler
Fastighetsägare som önskar ansluta en sprinklerinstallation till den allmänna 
dricksvattenanläggningen ansöker om detta till huvudmannen. Fastighetsägaren kan ges 
möjlighet att ansluta sprinklerinstallationen om dricksvattenanläggningen har tillräcklig 
kapacitet och installationen inte påverkar anläggningens funktion och säkerhet. 
Förutsättningar för anslutningen, fastighetsägarens skyldigheter och avgifter regleras 
genom särskilt avtal. Om anslutningen medför merkostnader för huvudmannen, till 
exempel uppdimensionering av ledningar, bekostas dessa av fastighetsägaren.

Övriga vatteninstallationer
Växling från en försörjningsanläggning till en annan, till exempel från den allmänna 
dricksvattenanläggningen till egen brunn, får endast ske om den allmänna dricksvatten-
anläggningen är skyddad med fritt luftgap (bruten förbindelse), alternativt efter 
demontering och förnyad montering av rör och rördelar.
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Användning av den allmänna avloppsanläggningen

Avloppsvatten
Huvudmannen är skyldig att ta emot avloppsvatten från anslutna fastigheter inom 
verksamhetsområdet om inte behovet kan tillgodoses bättre på annat sätt. 
Verksamhetsområdet kan avse enbart spillvatten, enbart dagvatten eller såväl spillvatten 
som dagvatten.
Med spillvatten menas förorenat vatten från hushåll, industriell tillverkningsprocess, 
arbetsplats, serviceanläggning med mera.
Med dagvatten menas tillfälligt, avrinnande vatten på ytan, mark eller konstruktion, till 
exempel regnvatten, smältvatten eller framträngande grundvatten.

Avloppsvattnets beskaffenhet
Huvudmannen är inte skyldig att ta emot spillvatten vars innehåll i väsentlig mån avviker 
från hushållsspillvattens. För att få släppa ut sådant spillvatten i det allmänna 
ledningsnätet förutsätts att avtal upprättas. Huvudmannen är inte heller skyldig att ta emot 
avloppsvatten om behovet av avledning kan tillgodoses bättre på annat sätt.
Värmeuttag ur avloppsvatten får inte ske så att temperaturen i utsläppt avloppsvatten 
underskrider temperaturen i det av huvudmannen levererade dricksvattnet.
Fastighetsägare är skyldig att till huvudmannen anmäla verksamhet som kan inverka på 
avloppsvattnets sammansättning. Gränsvärden för vissa parametrar framgår av bilaga 1.
Verksamheter där det krävs fett- eller oljeavskiljare specificeras i bilaga 2. Fettavskiljarens 
dimensionering och skötsel ska följa svensk standard, SS EN-1825-1 och SS EN-1825-2. 
Oljeavskiljarens dimensionering och skötsel ska följa svensk standard, SS EN-858-1 och 
SS EN-858-2.
För verksamheter inom tandvården där amalgam och kvicksilveravfall uppkommer krävs 
godkänd amalgamavskiljare enligt svensk standard, SS EN-SIS 11143:2008.

Fastighet som används till annat än bostad
Fastighetsägare ska enligt gällande ABVA lämna uppgift om arten och omfattningen av 
verksamhet inom fastigheten som kan inverka på avloppsvattnets innehåll. Provtagningar 
och analyser, som huvudmannen finner nödvändiga för kontroll av sådant avloppsvatten, 
bekostas av fastighetsägaren. Kostnaden för sådan kontroll kan också ingå i särskild 
industriavloppstaxa.
Punkt 14 i gällande ABVA redogör för en bestämmelse, som gör det möjligt för huvud-
mannen att föreskriva att fastighetsägaren själv, enligt huvudmannens anvisningar och på 
det sätt och i den omfattning huvudmannen bestämmer, ska föra journal över 
verksamheten och själv utöva kontroll av avloppsvattnets innehåll. Riktvärden och 
kontrollprogram regleras i särskilt avtal.
Huvudmannen är inte skyldig att ta emot vatten som utnyttjats för värmeutvinning, 
eftersom sådant vatten enligt vattentjänstlagen inte är att anse som avloppsvatten.

Industrier måste samråda med huvudmannen
Fastighetsägare som använder eller avser att använda den allmänna 
avloppsanläggningen och som avser att ansöka om prövning av avloppsutsläpp enligt 
miljölagstiftningen ska samråda med huvudmannen.
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Dag- och dränvatten
Huvudmannen är inte skyldig att ta emot dag- och dränvatten från fastighet i de fall 
avledning av sådant vatten kan tillgodoses bättre på annat sätt. I vissa fall kan avledning 
till LOD-anläggning (LOD = lokalt omhändertagande av dagvatten) på den enskilda 
fastigheten innebära sådan fördel. LOD kan till exempel innebära att dag- och/eller 
dränvatten avleds till ett så kallat perkolationsmagasin (stenkista) på den egna tomten 
eller att vattnet sugs upp av omgivande gräsytor. Med dag- och dränvatten likställs allt 
avloppsvatten som huvudmannen bedömer inte ska avledas till spillvattenförande ledning. 
Vid behov kan fastighetsägaren rådgöra med huvudmannen.
I ABVA regleras att, om dag- och dränvatten avleds från fastighet till spillvattenförande 
ledning, får avledningen inte fortsätta sedan särskild förbindelsepunkt för dag- och 
dränvatten upprättats och fastighetsägaren underrättats om detta. Huvudmannen kan 
alternativt ha vidtagit åtgärder för avledning utan att förbindelsepunkt har upprättats och 
meddelat fastighetsägaren detta. 
Huvudmannen bestämmer inom vilken tid tillförseln ska ha upphört, dock längst ett år 
efter att fastighetsägaren underrättats. Undantag från förbudet eller anstånd kan medges 
av huvudmannen om särskilda skäl föreligger. Ändrar fastighetsägaren installationen så 
att dag- och dränvattnet avleds till den allmänna dagvattenledningen eller till LOD-
anläggning kan huvudmannen i vissa fall bevilja bidrag till kostnaderna för ändringen. En 
förutsättning för att ett sådant bidrag ska beviljas är att kostnaderna för ändringen 
avsevärt överstiger genomsnittskostnaden inom området.

Inkoppling av dränvatten till den allmänna avloppsanläggningen
Vid nybyggnad måste bestämmelserna i Boverkets byggregler följas. Innebörden av 
dessa bestämmelser är att dränvatten från byggnad inte får avledas till avloppsledning, i 
vilken uppdämning kan förekomma. Uppdämning innebär att en ledning går full och att 
den fria vattenytan kan stiga i anslutande ledningar. Om huvudmannen ställer kravet att 
dränvatten ska avledas till dagvattenledning, innebär detta i många fall att dränvatten från 
byggnader, i första hand sådana med källare, inte kan avledas med självfall. 
Dagvattenledningar är normalt dimensionerade så att uppdämning i ledningarna 
förekommer vid häftigt regn. Den praktiska konsekvensen blir därför att vissa byggnader 
inte kan förses med källare eller att dränvattnet avleds på annat sätt exempelvis till LOD-
anläggning eller pumpas. 

Avgifter
Fastighetsägares avgiftsskyldighet till huvudmannen regleras i VA-taxan som innehåller 
uppgifter om anläggningsavgifter, det vill säga uppgifter om vad nyanslutningar kostar, 
brukningsavgifter samt uppgifter om avgifter för vanligen förekommande tjänster som 
huvudmannen tillhandahåller på fastighetsägarens begäran.
Huvudmannen kan besluta/teckna avtal med ägare till fastighet och andra avgiftsskyldiga i 
avgiftsfrågor som inte regleras i kommunens taxeföreskrifter.

Övrigt
Enligt vattentjänstlagen ska en allmän VA-anläggning användas så att det inte 
uppkommer olägenhet för huvudmannen eller annan. Det får inte uppstå svårigheter för 
huvudmannen att uppfylla kraven från miljö- och hälsoskyddssynpunkt eller att i övrigt 
uppfylla sina åligganden enligt lag eller annan författning eller enligt avtal. Fastighetsägare 
ansvarar för att VA-installationen, även sådan som inte kräver bygglov, anordnas och 
utförs så att den uppfyller kraven enligt Boverkets byggregler. 
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Installation av matavfallskvarn med utsläpp i den allmänna avloppsanläggningen får ske 
efter ansökan och huvudmannens skriftliga medgivande. Avgift för utsläpp från 
matavfallskvarn regleras enligt gällande VA-taxa.
Avloppsvatten innehållande kax från bergvärmeborrning får inte på något sätt tillföras den 
allmänna avloppsanläggningen.
Bensin-, olje- och fettavskiljare samt sand- och slamfång i gårdsbrunnar och dylikt ska 
tillses regelbundet och tömmas så ofta, att de alltid fyller avsedd funktion.
Amalgamavskiljare ska tillses, skötas samt bytas och/eller rengöras i enlighet med 
tillverkarens föreskrifter.
Huvudmannen har enligt vattentjänstlagen rätt att undersöka VA-installationen och dess 
användning. Påträffas allvarliga brister är fastighetsägaren enligt vattentjänstlagen skyldig 
att rätta till dessa så att det inte uppkommer olägenheter för huvudmannen eller någon 
annan. Om fastighetsägaren brister i ovanstående är huvudmannen inte skyldig att låta 
fastigheten vara kopplad till den allmänna anläggningen.
Om en fastighets VA-förhållanden påtagligt avviker från de förhållanden som i övrigt råder 
i en allmän VA-anläggnings verksamhetsområde, får huvudmannen träffa avtal med 
fastighetsägaren om särskilda villkor för att använda VA-anläggningen.

Anmälan om ändringar
Fastighetsägare ska på begäran lämna huvudmannen underlag för avgiftsberäkning. 
Dessutom ska fastighetsägare självmant anmäla sådan ändring av VA-installationen eller 
annat förhållande, som enligt taxan kan ha betydelse för avgiftsberäkningen.

Anmälan om ägarbyte
Fastighetsägare ska utan dröjsmål anmäla ägarbyte på särskild blankett som 
tillhandahålls av huvudmannen.

Bestämmelser rörande vattenmätarplats/byte
Vattenmätarplatsen ska hålla sådan standard att underhåll och/eller vattenmätarbyte inte 
försvåras. Utrymmet runt vattenmätaren ska vara fritt från föremål enligt bild nedan. 
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Om vattenmätarplatsen är utformad på sådant sätt att vattenmätarbyte inte går att 
genomföra ska fastighetsägaren skyndsamt åtgärda detta enligt huvudmannens 
rekommendationer. Uppfyller/åtgärdar inte fastighetsägaren vattenmätarplatsen så att 
vattenmätarbyte kan göras kommer schablonförbrukning att ske. Huvudmannen kan 
också vidta rättslig åtgärd.

Vattenavstängning
Har fastighetsägare försummat att betala VA-avgift eller i övrigt försummat sina 
skyldigheter enligt vattentjänstlagen och försummelsen är väsentlig, har huvudmannen 
rätt att stänga av vattentillförseln till fastigheten. Avstängning kan ske om rättelse inte 
kunnat åstadkommas genom skriftlig uppmaning och avstängningen inte medför 
olägenhet för människors hälsa.
Fastighetsägaren ska till huvudmannen betala avgift enligt taxa för såväl avstängning som 
återinkoppling.

Risk för källaröversvämning
I hus med källare, särskilt där källaren har golvbrunn eller annan avloppsenhet, finns alltid 
risk för källaröversvämning. Vid häftigt regn eller snösmältning kan den allmänna 
ledningen överbelastas och vatten kan baklänges tränga in i avloppsserviser och upp 
genom golvbrunnar och förorsaka skador. Vid sidan av översvämningar förorsakade av 
häftigt regn är stopp i servisledningen den vanligaste skadeorsaken.
Fastighetsägare bör i eget, och i förekommande fall hyresgästers, intresse i största 
möjliga utsträckning förebygga skador inom fastigheten till följd av uppdämning i 
ledningsnätet. Följande åtgärder kan förslagsvis vidtas:

 Placera inte föremål i källaren som är värdefulla och känsliga för fukt. 

 Kontrollera att avstängbara golvbrunnar är stängda och att automatiska 
bakvattenventiler fungerar. 

 De golvbrunnar i källaren som inte är avstängbara förses med tätande anordningar 
eller ersätts med avstängbara brunnar.

 Rörinstallatör kontaktas om misstanke finns att avloppets avstängningsanordningar 
inte fungerar. 

 Kontroll av att regn- och smältvatten leds från byggnaden. 

 Nedfarter till garage och andra utrymmen invallas. 

 Kontroll av att intern avloppspump fungerar. 

 Fastigheten ansluts till larmcentral med larmtjänst.
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Bilaga 1. Gränsvärden för industriellt avloppsvatten

Parameter Maxvärden i
mg/l samt mS/m

Maxvärde i
µg/l 

pH min 6,5

pH max 10

Temperatur max 50 °C

Konduktivitet 500 mS/m

Sulfat 400 mg/l

Magnesium 300 mg/l

Ammonium 60 mg/l

Fett 50 mg/l

Klorid 2 500 mg/l

Bly, Pb 0,05 mg/l 50 µg/l

Kadmium, Cd 0,0002 mg/l 0,20 µg/l

Koppar, Cu 0,2 mg/l 200 µg/l

Kvicksilver, Hg 0,0002 mg/l 0,20 µg/l

Nickel, Ni 0,05 mg/l 50 µg/l

Silver, Ag 0,05 mg/l 50 µg/l

Zink, Zn 0,2 mg/l 200 µg/l

Krom, Cr 0,05 mg/l 50 µg/l

Cyanid, CN 0 mg/l 0 µg/l

Oljeindex 50 mg/l 50 000 µg/l

Nitrifikationshämning vid inblandning 
av 20 % processavloppsvatten

20 % hämning

Nitrifikationshämning vid inblandning 
av 40 % processavloppsvatten

50 % hämning
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Bilaga 2. Krav på fett- och oljeavskiljare
Verksamheter där fettavskiljare krävs

 kök för servering av måltider till exempel restauranger, gatukök, hotell, vägkrogar
 anläggningar för grillning, ugnsstekning och stekning
 storkök
 charkuterier
 bagerier
 konditorier
 lokaler för hantering av livsmedel
 pizzerior.

Verksamheter där oljeavskiljare krävs
Vid avledning till spillvatten och till dagvatten från

 fordonstvättar, bilvårdsanläggningar, Gör Det Själv-hallar
 bilskrotningsanläggningar
 bensinstationer
 verkstäder till exempel motor- och servicehallar, måleri- och sprutlackeringshallar
 parkeringshus, garage med golvavlopp, parkeringsplatser
 spolplattor
 olje- och kemikaliedepåer
 industrier med kondensvatten från kompressorer 
 industrier med oljehantering eller tvätt av oljiga produkter.
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Omformulering/tillägg 
Borttagen illustration. 
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Inledning 
 
1. För fastighetsägares användning av den allmänna VA-anläggningen i 

Katrineholms kommun gäller vad som föreskrivs i lagen om allmänna 
vattentjänster (2006:412) eller annan författning samt vad som nedan 
föreskrivs. 

 

Vad som enligt dessa bestämmelser gäller för fastighetsägaren gäller även 
för den som innehar fast egendom med tomträtt, ständig besittningsrätt, 
fideikommissrätt eller på grund av testamentariskt förordnande. 

 

Har huvudmannen träffat avtal med annan än fastighetsägare om användning 
av anläggningen, gäller för denne jämlikt 5 § lagen om allmänna 
vattentjänster vad som i lagen och dessa allmänna bestämmelser föreskrivs 
om fastighetsägare. 

 

Med fastighet kan enligt 4 § lagen om allmänna vattentjänster i vissa fall 
även förstås byggnad eller annan anläggning, som ej tillhör ägaren till 
marken. 

 

Fastighetsägare är skyldig att följa ändring i och tillägg till dessa allmänna 
bestämmelser, som grundar sig på Svenskt Vattens publikationer. 

 

Omformulering/tillägg 
Första stycket: Omformulering av ”lagen” som ersätts av ”lag”; 

För fastighetsägares användning av den allmänna VA-anläggningen i Katrineholms 
kommun gäller vad som föreskrivs i lag om allmänna vattentjänster (2006:412) eller 
annan författning samt vad som nedan föreskrivs. 

 
Tredje stycket: Omformulering av ”lagen” som ersätts av ”lag”; 

Har huvudmannen träffat avtal med annan än fastighetsägare om användning av 
anläggningen, gäller för denne jämlikt 5 § lag om allmänna vattentjänster vad som i 
lagen och dessa allmänna bestämmelser föreskrivs om fastighetsägare. 

 
Fjärde stycket: Omformulering av ”lagen” som ersätts av ”lag”, omformulering av 
”förstås” som ersätts med ”tillämpas för”; 

Med fastighet kan enligt 4 § lag om allmänna vattentjänster i vissa fall även 
tillämpas för byggnad eller annan anläggning, som inte tillhör ägaren till marken. 
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2. Huvudman för den allmänna VA-anläggningen är Katrineholm Vatten och 
Avfallsaktiebolag. 

 
 

Inkoppling till den allmänna anläggningen 

3. Fastighetsägare som vill ansluta fastigheten till den allmänna anläggningen 
ska göra skriftlig anmälan inkl ritningar till huvudmannen som sedan efter 
godkännande av ansökan, ombesörjer inkoppling. 

 
Användning av den allmänna dricksvattenanläggningen 

4. Huvudmannen levererar vatten till fastighet, vars ägare har rätt att använda 
den allmänna dricksvattenanläggningen och som iakttar gällande 
bestämmelser för användandet. 

 

Huvudmannens leveransskyldighet avser endast vatten av 
dricksvattenkvalitet för normal hushållsanvändning. Huvudmannen 
garanterar inte att visst vattentryck eller viss vattenmängd per tidsenhet alltid 
kan levereras. 

 

Vatten som levereras genom allmän VA-anläggning får utnyttjas för 
värmeutvinning endast om huvudmannen efter ansökan skriftligen medger 
detta. 

 
5. Huvudmannen har rätt att begränsa eller avbryta vattenleveransen när denne 

finner det nödvändigt för att förebygga person- eller egendomsskada samt 
för reparation, ändring, kontroll eller annan sådan åtgärd som berör 
huvudmannens egna eller därmed förbundna anläggningar. 

 

Vid begränsad vattentillgång är fastighetsägare skyldig att reducera sin 
vattenförbrukning enligt huvudmannens anvisningar. 

 

Vid planlagt leveransavbrott lämnar huvudmannen på lämpligt sätt 
meddelande om detta. 

 
6. Ska vattenförbrukning hos fastighetsägare fastställas genom mätning 

tillhandahålls vattenmätare av huvudmannen och förblir huvudmannens 

Omformulering/tillägg 
Omformulering av ”Avfallsaktiebolag” som ersätts med ”Avfall AB”; 

Huvudman för den allmänna VA-anläggningen är Katrineholm Vatten och Avfall 
AB. 

 
Tillagd text efter nuvarande text; 

Driftbolag för den allmänna VA-anläggningen är Sörmland Vatten och Avfall AB. 
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egendom. Huvudmannen bestämmer antalet mätare och vilket slag av mätare 
som ska användas. Fastighetsägaren ska bekosta erforderliga anordningar för 
uppsättning av mätare och sammankoppling med installationen i övrigt. 

 

Vattenmätares plats ska vara godkänd av huvudmannen, som har rätt att 
kostnadsfritt disponera platsen och ensam har befogenhet att sätta upp, ta 
ned, kontrollera, justera, underhålla samt till- och frånkoppla mätaren. 

 
Användning av den allmänna avloppsanläggningen 

7. Huvudmannen tar emot avloppsvatten från fastighet, vars ägare har rätt att 
använda den allmänna avloppsanläggningen och som iakttar gällande 
bestämmelser för användandet, om behovet av avledning inte kan tillgodoses 
bättre på annat sätt. 

 

Huvudmannen är inte skyldig att ta emot spillvatten vars beskaffenhet i ej 
oväsentlig mån avviker från hushållsspillvattens. 

 
8. Vatten som utnyttjats för värmeutvinning får avledas till den allmänna 

avloppsanläggningen endast om huvudmannen efter ansökan skriftligen 
medger det.  

 
9. Fastighetsägare får inte tillföra avloppet lösningsmedel, avfettningsmedel, 

färger, olja, bensin eller annan petroleumprodukt, fett i större mängd, 
läkemedel eller sura, frätande eller giftiga vätskor och inte heller vätska, 
ämnen eller föremål som kan orsaka stopp, avlagring, vidhäftning, 
gasbildning eller explosion. 

 

Ånga eller varmvatten med högre temperatur än 45°C får inte tillföras i 
förbindelsepunkten. 

 

Oavsiktligt utsläpp av sådant slag som anges i första och andra styckena ska 
ofördröjligen anmälas till huvudmannen. 

 

Fastighetsägare får inte tillföra avloppet spillvatten från köksavfallskvarn 
utan huvudmannens skriftliga medgivande. 

 
10. Värmeuttag ur avloppsvatten får inte ske så att temperaturen i utsläppt 

avloppsvatten underskrider temperaturen i det av huvudmannen levererade 
dricksvattnet. 

 

Omformulering/tillägg 
Omformulering av ”ej oväsentlig mån” som ersätts med ”väsentlig mån”; 

Huvudmannen är inte skyldig att ta emot spillvatten vars beskaffenhet i väsentlig 
mån avviker från hushållsspillvattens. 
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11. Huvudmannen har rätt att tillfälligt begränsa fastighetsägares möjlighet att 
använda avloppsanläggningen när huvudmannen finner det nödvändigt för 
att förebygga person- eller egendomsskada samt för reparation, ändring, 
kontroll eller annan åtgärd som berör huvudmannens egna eller därmed 
förbundna anläggningar. 

 
12. Spillvatten får inte tillföras allmän ledning som är avsedd att uteslutande 

avleda dag- och dränvatten. (Med spillvatten likställs i denna punkt allt 
avloppsvatten som huvudmannen bedömer ska avledas till spillvatten-
ledning.) 
 

Dag- och dränvatten får inte tillföras allmän ledning som inte är avsedd för 
sådant ändamål, om inte huvudmannen av särskilda skäl skriftligen medgivit 
undantag. 
 

Avleds dag- och dränvatten från fastighet till spillvattenförande ledning får 
fortsatt tillförsel av sådant vatten inte ske, sedan särskild förbindelsepunkt 
för ändamålet upprättats och fastighetsägaren underrättats därom, eller om 
huvudmannen vidtagit åtgärder för avledande av dagvatten utan att 
förbindelsepunkt för dagvatten upprättats, när huvudmannen meddelat 
fastighetsägaren att sådana åtgärder har vidtagits. Huvudmannen bestämmer 
tidrymd inom vilken tillförseln ska ha upphört. Undantag från förbudet eller 
anstånd med att avbryta tillförseln kan medges av huvudmannen om 
särskilda skäl föreligger. 
 

Har särskild förbindelsepunkt för dag- och dränvatten inte upprättats, kan 
huvudmannen ändå förbjuda dittills tillåten tillförsel av sådant vatten till 
spillvattenförande ledning. Förutsättningar för detta är dels att avledning kan 
ske ändamålsenligt på annat sätt, dels att huvudmannen i skälig omfattning 
ersätter fastighetsägaren hans kostnader för erforderlig omläggning. Dag- 
och dränvatten från fastighet, som nyinkopplas till den allmänna 
anläggningen, får inte tillföras annan ledning än den huvudmannen 
bestämmer. 

 
13. Huvudmannen kan i enskilda fall medge utsläpp i den allmänna 

avloppsanläggningen av avloppsvatten som i ej oväsentlig mån har annan 
sammansättning än spillvatten från bostäder (hushållsspillvatten) vad gäller 
arten eller halten av ingående ämnen. Huvudmannen bestämmer därvid 
villkoren för utsläpp av såväl spill- som dagvatten. 

 
14. Fastighetsägare som helt eller delvis använder eller upplåter fastighet till 

annat än bostadsändamål ska informera huvudmannen om sådan verksamhet 
som kan påverka beskaffenheten hos avloppsvattnet från fastigheten. 
Fastighetsägaren ska bekosta de provtagningar och analyser som 
huvudmannen finner vara nödvändiga för kontroll av avloppsvattnet. 
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Huvudmannen har rätt att fordra att fastighetsägaren för journal över 
verksamhet som inverkar på avloppsvattnets beskaffenhet och företar 
kontroll av vattnet genom provtagningar och analyser. Huvudmannen anger 
hur journalföring och provtagningar ska göras. 

 
Bestämmelse rörande installation av pumpenhet som ingår i tryckavloppssystem 
med klena dimensioner (LTA-anläggning) 

Vid anslutning till allmänt tryckavloppssystem tillhandahåller huvudmannen 
LTA-pumpenhet eller annan aktuell pumpenhet som förblir dennes egendom. 
Huvudmannen bestämmer antalet pumpenheter och vilket slag av pumpenhet 
som ska användas samt svarar för installationen. Fastighetsägaren bekostar 
erforderliga anordningar för att sammankoppla enheten med installationen i 
övrigt. 
Enhetens plats ska bestämmas av huvudmannen, som äger rätt till kostnadsfri 
upplåtelse av platsen och som ensam har befogenhet att sätta upp, ta ned, 
kontrollera, justera, underhålla samt till- och frånkoppla enheten. 

 
Bestämmelser rörande vattenmätarplatsen/byte 

Vattenmätarplatsen ska hålla sådan standard att vattenmätarbytet inte försvåras. 
Utrymmet under och framför ska vara minst 600 mm och 700 mm ovanför 
vattenmätaren måste vara fritt från alla föremål. Om vattenmätarplatsen är 
utformad på sådant sätt att vattenmätarbyte inte går att genomföras ska 
fastighetsägaren skyndsamt åtgärda detta enligt huvudmannens 
rekommendationer. Uppfyller/åtgärdar inte fastighetsägaren vattenmätarplatsen 
så att vattenmätarbyte kan göras kommer fastighetsägaren att debiteras 
normalförbrukning plus 50 % tills platsen är åtgärdad och vattenmätarbytet är 
utfört. 
 
 
 

Omformulering/tillägg 
Första stycket: Omformulering av ”svarar för” som ersätts med ”besiktigar”; 

Huvudmannen bestämmer antalet pumpenheter och vilket slag av pumpenhet som 
ska användas samt besiktigar installationen. 
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Information till fastighetsägare om Katrineholms kommuns allmänna vatten- 
och avloppstjänster 
 

Inledning 

Denna information ger förklaringar och kommentarer till de bestämmelser som 
finns i lagen om allmänna vattentjänster (2006:412), i det följande kallad 
vattentjänstlagen, och Allmänna bestämmelser för användning av Katrineholms 
kommuns allmänna avloppsanläggning (ABVA). Samtliga fastighetsägare som 

Omformulering/tillägg 
Hela stycket flyttas och placeras efter stycket ”Anmäl ägarbyte”, under ”Övrigt” i 
”Information till fastighetsägare om Katrineholms kommuns allmänna vatten- och 
avloppstjänster”. 
 
Tillagd text ”underhåll och/eller”; omformulering av ”Utrymmet under och framför ska 
vara minst 600 mm och 700 mm ovanför vattenmätaren måste vara fritt från alla 
föremål.” samt tillägg av illustration; 

Vattenmätarplatsen ska hålla sådan standard att underhåll och/eller 
vattenmätarbyte inte försvåras. Utrymmet runt vattenmätaren ska vara fritt från 
föremål enligt bild nedan.  

 

Omformulering av ”fastighetsägaren att debiteras normalförbrukning plus 50% tills 
platsen är åtgärdad och vattenmätarbytet är utfört” som ersätts med 
”schablonförbrukning att ske”, tillagd text ”Huvudmannen kan också vidta rättslig 
åtgärd.” 

Uppfyller/åtgärdar inte fastighetsägaren vattenmätarplatsen så att vattenmätarbyte 
kan göras kommer schablonförbrukning att ske. Huvudmannen kan också vidta 
rättslig åtgärd. 
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är anslutna till Katrineholms kommuns allmänna VA-anläggning är skyldiga att 
följa de bestämmelser som finns i kommunens ABVA. För att kunna 
tillgodogöra sig innehållet i denna information är det nödvändigt att ha tillgång 
till ABVA. 
Vattentjänstlagen reglerar förhållandet mellan huvudmannen för den allmänna 
vatten- och avloppsanläggningen och ägare av fastighet inom 
verksamhetsområdet för vatten och avlopp. 

 
Huvudman för den allmänna VA-anläggningen 

Huvudman för den allmänna VA-anläggningen i Katrineholms kommun är 
Katrineholm Vatten och Avfalls AB. 

 
Verksamhetsområde 

Kommunens allmänna vatten- och avloppstjänster bedrivs inom ett fastställt 
geografiskt område, verksamhetsområdet. Uppgift om verksamhetsområdet 
finns hos huvudmannen för den allmänna VA-anläggningen. 
 

Fastighetsägare 

Med fastighetsägare avses i vattentjänstlagen (2006: 412), i ABVA (allmänna 
bestämmelser) och i denna information ägare av fastighet inom VA-
anläggningens verksamhetsområde. Enligt vattentjänstlagen jämställs med 
fastighetsägare bland andra arrendator och tomträttshavare. 

Omformulering/tillägg 
Första stycket: Omformulering av ”lagen” som ersätts med ”lag”, omformulering av ”i 
det följande kallad” som ersätts med ”hädanefter benämnd” och omformulering av 
”användning” som ersätts med ”användandet”. Tillagt ord ”som” och borttagen parentes 
runt ”ABVA”; 

Denna information ger förklaringar och kommentarer till de bestämmelser som finns 
i lag om allmänna vattentjänster (2006:412), hädanefter benämnd vattentjänstlagen, 
och Allmänna bestämmelser för användandet av Katrineholms kommuns allmänna 
avloppsanläggning som ABVA. 

Omformulering/tillägg 
Tillagd text efter nuvarande text; 

Driftbolag för den allmänna VA-anläggningen är Sörmland Vatten och Avfall AB. 
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Rätten att använda en allmän VA-anläggning är knutet till fastigheten och inte 
till fastighetsägaren och består så länge fastigheten består. Detta innebär att det 
inte går att säga upp ett ”VA-abonnemang” och därmed undgå avgiftsskyldighet. 
Huvudman kan träffa avtal med annan än fastighetsägare om rätt att få använda 
VA-anläggningen. Konsekvensen av detta blir att det som enligt 
vattentjänstlagen gäller för fastighetsägaren istället gäller för användaren. Detta 
innebär att huvudmannen därefter endast kan kräva betalning av den som han 
har träffat avtal med. 

 
Vad ingår i den allmänna VA-anläggningen? 

I den allmänna VA-anläggningen ingår vattenverk, avloppsreningsverk, 
ledningsnät, reservoarer och pumpstationer samt andra anordningar, som krävs 
för att VA-anläggningen ska fungera på avsett sätt. I den allmänna VA-
anläggningen ingår också servisledningar fram till förbindelsepunkter som 
huvudmannen har bestämt för varje fastighet. 
 

Vad ingår i fastighetsägarens VA-installation? 

Med en fastighets VA-installation menas de ledningar, som för fastigheten 
dragits från förbindelsepunkterna. I installationen ingår även anordningar, t.ex. 
tappventiler och tvättställ, som anslutits till en sådan ledning. En VA-installation 
ingår inte i den allmänna anläggningen, om inte annat framgår av 
vattentjänstlagen, ABVA eller avtal. 
 

Servisledning 

Med servisledning menas den ledning som förbinder en byggnad eller en 
fastighet med en allmän VA-anläggnings ledningsnät. Den delas av 
förbindelsepunkten i den allmänna anläggningens del och i fastighetens del. 
 

Juridisk ansvarsfördelning 

Den juridiska ansvarsgränsen mellan huvudmannens allmänna anläggning och 
fastighetens VA-installation går i förbindelsepunkten. Med förbindelsepunkt 
menas den punkt där inkoppling av fastighetens ledningar till den allmänna 
anläggningen ska ske eller har skett. 
 

Kostnadsfördelning  

Huvudmannen svarar för alla arbeten och kostnader för den allmänna 
anläggningen. 

Omformulering/tillägg 
Tredje stycket: Borttagen text ”Detta innebär att”, tillagd text ”får” samt omformulering 
av ”den som han har träffat avtal med” som ersätts med ”avtalsparten”; 

Huvudmannen får därefter endast kräva betalning av avtalsparten. 
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Fastighetsägaren svarar för alla arbeten och kostnader för VA-installationen. 
Anordning som behövs endast för en eller några få fastigheter, t.ex. anordning 
för tryckstegring av vatten eller pumpning av avloppsvatten, bekostas av 
vederbörande fastighetsägare om inte huvudmannen bestämt annat. 
 

Förbindelsepunkters lägen 

Enligt vattentjänstlagen är det huvudmannen som bestämmer förbindelsepunkter 
där fastighetens ledningar ska kopplas till VA-anläggningen. För varje typ av 
ledning som skall kopplas till den allmänna anläggningen, t.ex. för vatten, 
spillvatten och dagvatten, upprättas en egen förbindelsepunkt. Dessa ligger 
vanligtvis nära varandra och vanligen i fastighetens omedelbara närhet, ca 0,5 m 
utanför fastighetsgräns, men huvudmannen kan också ha meddelat annat läge.  
I normalfallet bestäms läget i samråd mellan huvudmannen och 
fastighetsägaren. I de fall fastighetsägaren inte i tid anmäler sina eventuella 
önskemål till huvudmannen, får han acceptera det läge som huvudmannen 
fastställt. 
När uppgift om förbindelsepunkters lägen lämnas för fastighet som ännu inte 
inkopplats, anges normalt för samtliga servisledningar dimension och planläge 
samt för avloppsserviser även höjdläge. 
Ifråga om dagvatten från fastighet kan det ibland förekomma att sådant vatten 
får avledas till den allmänna avloppsanläggningen utan att fastigheten försetts 
med en särskild servisledning för detta ändamål. Förbindelsepunkt kan sålunda 
inte upprättas i detta fall och meddelas fastighetsägaren. Huvudmannen måste 
emellertid ha vidtagit särskilda åtgärder för sådan avledning och ha underrättat 
fastighetsägaren om detta. 

 

Omformulering/tillägg 
Fjärde stycket: Omformulering av ”sålunda” som ersätts med ”alltså”, borttagen text 
”och meddelas fastighetsägaren” samt omformulering av ”emellertid” som ersätts med 
”i sådant fall”; 

Förbindelsepunkt kan alltså inte upprättas i detta fall. Huvudmannen måste i sådant 
fall ha vidtagit särskilda åtgärder för sådan avledning och ha underrättat 
fastighetsägaren om detta. 
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Anslutning till den allmänna VA-anläggningen 

Anmälan om anslutning 

Om en fastighetsägare vill ansluta fastigheten till den allmänna anläggningen 
ska han göra anmälan om detta hos huvudmannen. Anmälan ska göras på 
blankett, som huvudmannen tillhandahåller.  
Har fastighetsägaren rätt att använda anläggningen, drar huvudmannen fram 
ledningar till förbindelsepunkterna för vatten och avlopp. Huvudmannen 
bestämmer efter samråd med fastighetsägaren ledningarnas antal, dimensioner, 
lägen och utförande. 
Inkoppling av två eller flera fastigheters VA-installationer till den allmänna 
anläggningen i en gemensam förbindelsepunkt för fastigheterna kan beviljas om 
huvudmannen bedömer att det finns särskilda skäl för en sådan lösning. Avtal 
om detta träffas i sådana fall med huvudmannen. En förutsättning för att en 
gemensam förbindelsepunkt ska beviljas är ofta att fastigheterna bildat en 
gemensamhetsanläggning. 
Huvudmannen har enligt vattentjänstlagen i vissa fall rätt till anstånd med att 
utföra arbetet för att samordningen med andra arbeten inte ska försvåras och för 
att denne ska kunna följa sin utbyggnadsplan. 
Huvudmannen medger inkoppling av fastighetens VA-installation till den 
allmänna anläggningen när anläggningsavgiften är betald eller om avgiften ska 
delbetalas, när godtagbar säkerhet ställts. Huvudmannen är dock enligt 
vattentjänstlagen inte skyldig att låta en fastighet kopplas till den allmänna 
anläggningen om fastighetens installation har väsentliga brister. Huvudmannen 
har rätt till det tillträde på en fastighet som behövs för att han skall kunna 



 

 
 

15 (28) 
3.01 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR 
ANVÄNDANDET AV KATRINEHOLMS 
KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH 
AVLOPPSANLÄGGNING SAMT 
INFORMATION TILL 
FASTIGHETSÄGARE, ABVA 
Styrdokument - Författningssamling 

 Datum 

2010-08-16 
 

 
 

undersöka en VA-installation och dess användning innan VA-installationen 
kopplas till den allmänna anläggningen eller annars när det behövs för att 
huvudmannen skall kunna fullgöra sina skyldigheter. 
Huvudmannen själv behöver nödvändigtvis inte göra inkopplingen, utan detta 
kan efter huvudmannens medgivande överlåtas till fastighetsägarens 
entreprenör, förutsatt den senare har ett system för kvalitetssäkring för denna typ 
av arbete. 

 
Ny förbindelsepunkt 

Om fastighetsägaren vill ha en ny förbindelsepunkt i stället för den befintliga 
och huvudmannen efter ansökan går med på detta, så får fastighetsägaren 
bekosta den nya servisledningens allmänna del samt bortkopplingen av den 
tidigare servisledningens allmänna del. 
Vill huvudmannen upprätta en ny förbindelsepunkt i stället för den befintliga, så 
ska huvudmannen ersätta fastighetsägaren för de kostnader som uppstår med 
den nya servisledningen och inkoppling av denna.  
Ett skäligt avdrag med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick 
bör göras i båda fallen. 

Omformulering/tillägg 
Andra stycket: Omformulering av ”lägen” som ersätts med ”samt förbindelsepunktens 
nivå, planläge, uppdämningsnivå”; 

Huvudmannen bestämmer efter samråd med fastighetsägaren ledningarnas antal, 
dimensioner samt förbindelsepunktens nivå, planläge, uppdämningsnivå och 
utförande. 

 
Femte stycket: Omformulering av ”eller annars” och ”huvudmannen skall” som ersätts 
med ”Huvudmannen har även rätt till tillträde”; 

Huvudmannen har rätt till det tillträde som behövs på en fastighet för att kunna 
undersöka en VA-installation och dess användning innan VA-installationen kopplas 
till den allmänna anläggningen. Huvudmannen har även rätt till tillträde när det 
behövs för att kunna fullgöra sina skyldigheter. 

 
Sjätte stycket: Borttagen text ”själv” och ”nödvändigtvis”. Omformulering av ”utan detta 
kan efter huvudmannens medgivande” som ersätts med ”efter huvudmannens 
medgivande kan det”, omformulering av ”den senare” som ersätts med ”att 
entreprenören” samt omformulering av ”denna typ” som ersätts med ”den typen”; 

Huvudmannen behöver inte göra inkopplingen, efter huvudmannens medgivande 
kan det överlåtas till fastighetsägarens entreprenör, förutsatt att entreprenören har 
ett system för kvalitetssäkring för den typen av arbete. 
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Avgiftskyldighet 

Avgiftsskyldighet för fastighetsägaren inträder när huvudmannen upprättat 
förbindelsepunkt och informerat fastighetsägaren om detta. Därutöver krävs att 
fastigheten ligger inom verksamhetsområdet för VA, att fastigheten har behov 
av en vattentjänst och att behovet inte kan tillgodoses bättre på annat sätt.  
Ibland kan bortledning av dagvatten från en fastighet till den allmänna 
anläggningen ske utan att förbindelsepunkt upprättats. Har förbindelsepunkt för 
dagvatten från fastighet inte upprättats, men fastigheten anses i behov av 
bortledning av dagvatten, inträder avgiftsskyldighet för detta ändamål när 
huvudmannen har ordnat de anordningar som behövs för bortledandet och 
informerat fastighetsägaren om detta. 
 
Användning av den allmänna dricksvatten-
anläggningen 

Dricksvattnets kvalitet, tryck och mängd 

Huvudmannen har bara skyldighet att leverera vatten för hushållsändamål till 
anslutna fastigheter inom verksamhetsområdet. Vattnet ska vara av 
dricksvattenkvalitet enligt livsmedelsverkets föreskrifter. Huvudmannen 
garanterar inte att visst vattentryck alltid upprätthålls eller att viss vattenmängd 
per tidsenhet alltid kan levereras. 

 
Begränsning av vattenleverans 

Huvudmannen har rätt att begränsa eller stänga av vattenleveranserna för att 
förebygga skada samt vid reparationer, tillsyn och liknande omständigheter. Vid 
planlagt leveransavbrott informerar huvudmannen fastighetsägarna om detta på 
lämpligt sätt, t.ex. genom skriftligt meddelande. Vid en mer omfattande akut 
avstängning kan information ges t.ex. genom lokalradion eller via 
huvudmannens hemsida. 

Omformulering/tillägg 
Tredje stycket: Tillagd text ”Huvudmannen bör göra” samt borttagen text ”bör göras”; 

Huvudmannen bör göra ett skäligt avdrag med hänsyn till den tidigare 
servisledningens ålder och skick, i båda fallen. 

Omformulering/tillägg 
Omformulering av ”bara” som ersätts med ”endast”; 

Huvudmannen har endast skyldighet att leverera vatten för hushållsändamål till 
anslutna fastigheter inom verksamhetsområdet. 
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Vid begränsad vattentillgång är fastighetsägaren skyldig att minska sin 
vattenförbrukning efter de anvisningar som huvudmannen lämnar. 
 

Dricksvatten för andra ändamål 

Vatten används även för andra ändamål än hushåll, t.ex. i industrier och ibland 
också som energikälla. Industrier eller andra verksamheter med stor 
vattenförbrukning, särskilda kvalitetskrav eller som kräver stora flöden kan inte 
utan vidare påräkna att huvudmannen kan klara sådana behov om inte detta 
särskilt avtalats. 
 

Vattenmätare 

Vattenförbrukningen hos fastighetsägare fastställs genom mätning, om inte 
huvudmannen bestämmer annat. Huvudmannen tillhandahåller och installerar 
vattenmätaren och är dess ägare. Fastighetsägaren är enligt lagen om allmänna 
vattentjänster skyldig att upplåta plats för mätaren samt lämna huvudmannen 
tillträde till fastigheten när denne vill kontrollera, ta ned eller sätta upp 
vattenmätaren. 
Vattenmätares plats ska vara godkänd av huvudmannen, som har rätt att 
kostnadsfritt disponera platsen och ensam har befogenhet att sätta upp, ta ned, 
kontrollera, justera, underhålla samt till- och frånkoppla mätaren. 
Rörinstallationen i anslutning till mätarplatsen ska ha sådan standard att byte av 
vattenmätare kan göras utan att läckage uppstår i rörinstallationen. För dessa 
åtgärder liksom för avläsning ska fastighetsägaren lämna huvudmannen fritt och 
obehindrat tillträde till mätaren. Har avsättning för mätare utförts innan 
placeringen godkänts av huvudmannen, är fastighetsägaren, om huvudmannen 
så kräver, skyldig att svara för och bekosta flyttningen av avsättningen så att 
mätarens plats kan godkännas av huvudmannen. 
Om det misstänks att mätaren visar fel, låter huvudmannen undersöka mätaren, 
om huvudmannen tycker det är nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det. 
Undersökningen ska bekostas av fastighetsägaren, om han begärt 
undersökningen och mätaren godkänns. I annat fall bekostar huvudmannen 
undersökningen. 
Vid undersökning av mätaren bestäms felvisningen i två kontrollpunkter enligt 
SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare. 

Omformulering/tillägg 
Första stycket: Korrigering och omformulering av ”t.ex. genom lokalradion eller via 
huvudmannens hemsida” som ersätts med ”till exempel genom Sörmland Vattens 
hemsida, digitala utskick eller övrig media”; 

Vid en mer omfattande akut avstängning kan information ges till exempel genom 
Sörmland Vattens hemsida, digitala utskick eller övrig media. 
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Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har 
huvudmannen rätt att uppskatta förbrukningen. 
Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd 
undersökning eller huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära 
rättslig prövning av frågan hos Statens va-nämnd.  
Fastighetsägare ska vårda vattenmätaren väl och skydda den mot frost och 
åverkan samt mot återströmning av varmvatten och annan skadlig 
värmepåverkan. Om så inte sker och mätaren skadas, ska fastighetsägaren 
ersätta huvudmannen kostnaden för att åtgärda eller byta mätaren. 
Fastighetsägare som önskar att vattenmätaren tillfälligt tas ned på grund av 
frostrisk eller annan orsak ska anmäla detta till huvudmannen, som mot 
ersättning tar ned och åter sätter upp mätaren. 

 
 

Omformulering/tillägg 
Tredje stycket: Omformulering av ”Undersökningen ska bekostas av fastighetsägaren, 
om han begärt undersökningen och mätaren godkänns.”; 

Om fastighetsägaren begärt undersökningen och mätaren godkänts ska 
undersökningen bekostas av fastighetsägaren. 

 
Sjätte stycket: Korrigering av ”Statens VA-nämnd” som ersätts med ”Mark- och 
miljödomstolen”; 

Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd 
undersökning eller huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära 
rättslig prövning av frågan hos Mark- och miljödomstolen. 

 
Sjunde stycket: Omformulering av ”så inte sker” som ersätts med ”fastighetsägaren är 
oaktsam”; 

Om fastighetsägaren är oaktsam och mätaren skadas, ska fastighetsägaren ersätta 
huvudmannen kostnaden för att åtgärda eller byta mätaren. 

 
Åttonde stycket: Omformulering av ”åter sätter upp” som ersätts med ”återmonterar”; 

Fastighetsägare som önskar att vattenmätaren tillfälligt tas ned på grund av frostrisk 
eller annan orsak ska anmäla detta till huvudmannen, som mot ersättning tar ned 
och återmonterar mätaren. 
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Användning av den allmänna avloppsanläggningen 
Avloppsvatten 

Huvudmannen är skyldig att ta emot avloppsvatten från anslutna fastigheter 
inom verksamhetsområdet om inte behovet kan tillgodoses bättre på annat sätt. 
Verksamhetsområdet kan avse enbart spillvatten, enbart dagvatten eller såväl 
spillvatten som dagvatten. 
Med spillvatten menas förorenat vatten från hushåll, industriell 
tillverkningsprocess, arbetsplats, serviceanläggning m.m. 
Med dagvatten menas tillfälligt, avrinnande vatten på ytan, mark eller 
konstruktion t.ex. regnvatten, smältvatten eller framträngande grundvatten. 
 

Avloppsvattnets beskaffenhet 

Huvudmannen är dock inte skyldig att ta emot spillvatten vars innehåll i ej 
oväsentlig mån avviker från hushållsspillvattens. För att få släppa ut sådant 
spillvatten i det allmänna ledningsnätet förutsätts vanligen att avtal upprättas. 
Huvudmannen är inte heller skyldig att ta emot avloppsvatten om behovet av 
avledning kan tillgodoses bättre på annat sätt. 
Värmeuttag ur avloppsvatten får inte ske så att temperaturen i utsläppt 
avloppsvatten underskrider temperaturen i det av huvudmannen levererade 
dricksvattnet. 

Omformulering/tillägg 
Tillagt stycke ”Sprinkler”; 

Sprinkler 
Fastighetsägare som önskar ansluta en sprinklerinstallation till den allmänna 
dricksvattenanläggningen ansöker om detta till huvudmannen. Fastighetsägaren 
kan ges möjlighet att ansluta sprinklerinstallationen om dricksvattenanläggningen 
har tillräcklig kapacitet och installationen inte påverkar anläggningens funktion och 
säkerhet. Förutsättningar för anslutningen, fastighetsägarens skyldigheter och 
avgifter regleras genom särskilt avtal. Om anslutningen medför merkostnader för 
huvudmannen, till exempel uppdimensionering av ledningar, bekostas dessa av 
fastighetsägaren. 
 

Tillagt stycke ”Övriga vatteninstallationer”; 
Övriga vatteninstallationer 
Växling från en försörjningsanläggning till en annan, till exempel från den allmänna 
dricksvattenanläggningen till egen brunn, får endast ske om den allmänna 
dricksvatten-anläggningen är skyddad med fritt luftgap (bruten förbindelse), 
alternativt efter demontering och förnyad montering av rör och rördelar. 
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Fastighetsägare är skyldig att till huvudmannen anmäla verksamhet som kan 
inverka på avloppsvattnets sammansättning. Gränsvärden för vissa parametrar 
framgår av bil 1. 

 
Fastighet som används till annat än bostad 

Med hänsyn till kraven på åtgärder för att hindra vattenförorening är det i många 
fall nödvändigt för huvudmannen att ha en noggrannare kontroll över vad som 
avleds till den allmänna avloppsanläggningen än vad som gäller för 
bostadsfastigheter. Fastighetsägaren har därför enligt ABVA ålagts att lämna 
uppgift om arten och omfattningen av sådan verksamhet inom fastigheten, som 
kan inverka på avloppsvattnets innehåll. Provtagningar och analyser, som 
huvudmannen finner nödvändiga för kontroll av sådant avloppsvatten, bekostas 
av fastighetsägaren eller genom denne av företag, rörelse eller verksamhet som 
avleder avloppsvattnet. Kostnaden för sådan kontroll kan också ingå i särskild 
industriavloppstaxa. 
I punkt 14 i ABVA har införts en bestämmelse, som gör det möjligt för 
huvudmannen att föreskriva att fastighetsägaren själv, enligt huvudmannens 
anvisningar och på det sätt och i den omfattning huvudmannen bestämmer, ska 
föra journal över verksamheten och själv utöva kontroll av avloppsvattnets 
innehåll. 

Omformulering/tillägg 
Första stycket: Borttagen text ”dock”, omformulering av ”ej oväsentlig” som ersätts med 
”väsentlig” samt borttagen text ”vanligen”; 

Huvudmannen är inte skyldig att ta emot spillvatten vars innehåll i väsentlig mån 
avviker från hushållsspillvattens. För att få släppa ut sådant spillvatten i det 
allmänna ledningsnätet förutsätts att avtal upprättas. 

 
Fjärde stycket: Tillagd text efter nuvarande text; 

Fettavskiljarens dimensionering och skötsel ska följa svensk standard, SS EN-1825-
1 och SS EN-1825-2. Oljeavskiljarens dimensionering och skötsel ska följa svensk 
standard, SS EN-858-1 och SS EN-858-2. 

För verksamheter inom tandvården där amalgam och kvicksilveravfall uppkommer 
krävs godkänd amalgamavskiljare enligt svensk standard, SS EN-SIS 11143:2008. 
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Huvudmannen är inte skyldig att ta emot vatten som utnyttjats för 
värmeutvinning, eftersom sådant vatten enligt vattentjänstlagen inte är att anse 
som avloppsvatten. 

 
Industrier måste samråda med huvudmannen 

Fastighetsägare som använder eller avser att använda den allmänna 
avloppsanläggningen och som avser att ansöka om prövning av avloppsutsläpp 
enligt miljö-lagstiftningen ska samråda med huvudmannen. 
 

Dag- och dränvatten 

Huvudmannen är inte skyldig att ta emot dag- och dränvatten från fastighet, i de 
fall avledning av sådant vatten kan tillgodoses bättre på annat sätt. I vissa fall 
kan avledning till LOD-anläggning (LOD = lokalt omhändertagande av 
dagvatten) på den enskilda fastigheten innebära sådan fördel. LOD kan t.ex. 
innebära att dag- och eller dränvatten avleds till ett s.k. perkolationsmagasin 
(stenkista) på den egna tomten eller att vattnet sugs upp av omgivande gräsytor. 
Med dag- och dränvatten likställs allt avloppsvatten som huvudmannen bedömer 
inte ska avledas till spillvattenförande ledning. Vid behov kan fastighetsägaren 
rådgöra med huvudmannen. 

Omformulering/tillägg 
Första stycket: Borttagen text ”Med hänsyn till kraven på åtgärder för att hindra 
vattenförorening är det i många fall nödvändigt för huvudmannen att ha en 
noggrannare kontroll över vad som avleds till den allmänna avloppsanläggningen än 
vad som gäller för bostadsfastigheter.”, omformulering av ”Fastighetsägaren har därför” 
som ersätts med ”Fastighetsägare ska”, tillagd text ”gällande”, borttagen text ”ålagts 
att”, ”sådan” samt ”eller genom denne av företag, rörelse eller verksamhet som avleder 
avloppsvattnet”; 

Fastighetsägare ska enligt gällande ABVA lämna uppgift om arten och omfattningen 
av verksamhet inom fastigheten som kan inverka på avloppsvattnets innehåll. 
Provtagningar och analyser, som huvudmannen finner nödvändiga för kontroll av 
sådant avloppsvatten, bekostas av fastighetsägaren. 

 
Andra stycket: Borttagen text ”I”, tillagd text ”gällande”, omformulering av ”har införts” 
som ersätts med ”redogör för”, tillagd text ”Riktvärden och kontrollprogram regleras i 
särskilt avtal.”; 

Punkt 14 i gällande ABVA redogör för en bestämmelse, som gör det möjligt för 
huvud-mannen att föreskriva att fastighetsägaren själv, enligt huvudmannens 
anvisningar och på det sätt och i den omfattning huvudmannen bestämmer, ska föra 
journal över verksamheten och själv utöva kontroll av avloppsvattnets innehåll. 
Riktvärden och kontrollprogram regleras i särskilt avtal. 
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I ABVA regleras att, om dag- och dränvatten avleds från fastighet till 
spillvattenförande ledning, får avledningen inte fortsätta sedan särskild 
förbindelsepunkt för dag- och dränvatten upprättats och fastighetsägaren 
underrättats om detta. Huvudmannen kan alternativt ha vidtagit åtgärder för 
avledning utan att förbindelsepunkt har upprättats och meddelat fastighetsägaren 
detta.  
Huvudmannen bestämmer inom vilken tid tillförseln ska ha upphört. Undantag 
från förbudet eller anstånd kan medges av huvudmannen om särskilda skäl 
föreligger. Ändrar fastighetsägaren installationen så att dag- och dränvattnet 
avleds till den allmänna dagvattenledningen eller till LOD-anläggning kan 
huvudmannen i vissa fall bevilja bidrag till kostnaderna för ändringen. En 
förutsättning för att ett sådant bidrag skall beviljas är att kostnaderna för 
ändringen avsevärt överstiger genomsnittskostnaden inom området. 
 

Inkoppling av dränvatten till den allmänna avloppsanläggningen 

Vid nybyggnad måste bestämmelserna i Boverkets byggregler följas. 
Innebörden av dessa bestämmelser är att dränvatten från byggnad inte får 
avledas till avloppsledning, i vilken uppdämning kan förekomma. Uppdämning 
innebär att en ledning går full och att den fria vattenytan kan stiga i anslutande 
ledningar. Ställs från huvudmannen kravet att dränvatten ska avledas till 
dagvattenledning, innebär detta i många fall att dränvatten från byggnader, i 
första hand sådana med källare, inte kan avledas med självfall. 
Dagvattenledningar är nämligen normalt dimensionerade så att uppdämning i 
ledningarna förekommer vid häftigare regn. Den praktiska konsekvensen blir 
därför att vissa byggnader inte kan förses med källare eller att dränvattnet måste 
pumpas eller avledas till LOD-anläggning. 
 

Avgifter 

Fastighetsägares avgiftsskyldighet till huvudmannen regleras i taxan för 
allmänna vattentjänster. VA-taxan innehåller uppgifter om anläggningsavgifter, 
d.v.s. uppgifter om vad nyanslutningar kostar, brukningsavgifter samt uppgifter 
om avgifter för vanligen förekommande tjänster som huvudmannen 
tillhandahåller på fastighetsägarens begäran, t.ex. servisavstängning. 
Huvudmannen kan träffa avtal med ägare till fastighet och andra avgiftsskyldiga 
i avgiftsfrågor som inte regleras i kommunens taxeföreskrifter. 
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Övrigt 

Enligt vattentjänstlagen ska en allmän VA-anläggning användas så att det inte 
uppkommer olägenhet för huvudmannen eller annan. Det får inte uppstå 
svårigheter för huvudmannen att uppfylla kraven från miljö- och 
hälsoskyddssynpunkt eller att i övrigt uppfylla sina åligganden enligt lag eller 
annan författning eller enligt avtal. Fastighetsägare ansvarar för att VA-
installationen, även sådan som inte kräver bygglov, anordnas och utförs så att 
den fyller kraven enligt Boverkets byggregler.  
Enligt ABVA får spillvatten från köksavfallskvarn tillföras den allmänna 
avloppsanläggningen endast om huvudmannen efter ansökan skriftligen medger 
det.  
Bensin-, olje- och fettavskiljare samt sand- och slamfång i gårdsbrunnar o.d. ska 
tillses regelbundet och tömmas så ofta, att de alltid fyller avsedd funktion. 
Huvudmannen har enligt vattentjänstlagen rätt att undersöka VA-installationen 
och dess användning. Påträffas allvarliga brister är fastighetsägaren enligt 
vattentjänstlagen skyldig att rätta till dessa så att det inte uppkommer 
olägenheter för huvudmannen eller någon annan. Om så inte sker är 
huvudmannen inte skyldig att låta fastigheten vara kopplad till den allmänna 
anläggningen. 
Om en fastighets VA-förhållanden påtagligt avviker från de förhållanden som i 
övrigt råder i en allmän VA-anläggnings verksamhetsområde, får huvudmannen 
träffa avtal med fastighetsägaren om särskilda villkor för att använda VA-
anläggningen. 
 

  

Omformulering/tillägg 
Första stycket: Borttagen text ”taxan för allmänna vattentjänster”, tillagd text ”som” och 
borttagande av text ”t.ex. servisavstängning”; 

Fastighetsägares avgiftsskyldighet till huvudmannen regleras i VA-taxan som 
innehåller uppgifter om anläggningsavgifter, det vill säga uppgifter om vad 
nyanslutningar kostar, brukningsavgifter samt uppgifter om avgifter för vanligen 
förekommande tjänster som huvudmannen tillhandahåller på fastighetsägarens 
begäran. 

 
Andra stycket: Omformulering av ”träffa” som ersätts med ”teckna”; 

Huvudmannen kan besluta/teckna avtal med ägare till fastighet och andra 
avgiftsskyldiga i avgiftsfrågor som inte regleras i kommunens taxeföreskrifter. 
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Anmäl ändringar 

Fastighetsägare ska på begäran lämna huvudmannen underlag för 
avgiftsberäkning. Dessutom ska fastighetsägare självmant anmäla sådan ändring 
av VA-installationen eller annat förhållande, som enligt taxan kan ha betydelse 
för avgiftsberäkningen. 

 
Anmäl ägarbyte 

Fastighetsägare ska utan dröjsmål underrätta huvudmannen när fastigheten 
övergår till ny ägare samt uppge den nye ägarens namn, adress och tillträdesdag. 

Omformulering/tillägg 
Andra stycket: Omformulering av ”Enligt ABVA får spillvatten från köksavfallskvarn 
tillföras den allmänna avloppsanläggningen endast om huvudmannen efter ansökan 
skriftligen medger det.” som ersätts med ”Installation av matavfallskvarn med utsläpp i 
den allmänna avloppsanläggningen får ske efter ansökan och huvudmannens skriftliga 
medgivande. Tillagd text ”Avgift för utsläpp från matavfallskvarn regleras enligt 
gällande VA-taxa.”; 

Installation av matavfallskvarn med utsläpp i den allmänna avloppsanläggningen får 
ske efter ansökan och huvudmannens skriftliga medgivande. Avgift för utsläpp från 
matavfallskvarn regleras enligt gällande VA-taxa. 

 
Efter andra stycket: Tillagd text; 

Avloppsvatten innehållande kax från bergvärmeborrning får inte på något sätt 
tillföras den allmänna avloppsanläggningen. 

 
Fjärde stycket: Omformulering av ”så inte sker” som ersätts med ”fastighetsägaren 
brister i ovanstående”; 

Om fastighetsägaren brister i ovanstående är huvudmannen inte skyldig att låta 
fastigheten vara kopplad till den allmänna anläggningen. 

 
Efter fjärde stycket: Tillagd text; 

Amalgamavskiljare ska tillses, skötas samt bytas och/eller rengöras i enlighet med 
tillverkarens föreskrifter. 
 

Omformulering/tillägg 
Rubrik: Omformulering av ”Anmäl” som ersätts med ”Anmälan om”; 

Anmälan om ändringar 
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Vattenavstängning 

Har fastighetsägare försummat att betala VA-avgift eller i övrigt försummat sina 
skyldigheter enligt vattentjänstlagen och är försummelsen väsentlig, har 
huvudmannen rätt att stänga av vattentillförseln till fastigheten. Avstängning 
kan ske om rättelse inte kunnat åstadkommas genom skriftlig uppmaning och 
avstängningen inte medför olägenhet för människors hälsa. 
Fastighetsägaren ska till huvudmannen betala avgift enligt taxa för såväl 
avstängning som återinkoppling. 
 

Risk för källaröversvämning 

I hus med källare, särskilt där källaren har golvbrunn eller annan avloppsenhet, 
finns alltid risk för källaröversvämning. Vid häftiga regn eller snösmältning kan 
den allmänna ledningen överbelastas och vatten kan baklänges tränga in i 
avloppsserviser och upp genom golvbrunnar och förorsaka skador. Vid sidan av 
översvämningar förorsakade av häftiga regn är stopp i servisledningen den 
vanligaste skadeorsaken. 
Fastighetsägare bör i eget, och i förekommande fall hyresgästers, intresse i 
största möjliga utsträckning förebygga skador inom fastigheten till följd av 
uppdämning i ledningsnätet. Följande åtgärder kan förslagsvis vidtas: 

• Placera inte föremål i källaren som är värdefulla och känsliga för fukt  

• Kontrollera att avstängbara golvbrunnar är stängda och att automatiska 
bakvattenventiler fungerar  

• De golvbrunnar i källaren som inte är avstängbara förses med tätande 
anordningar eller ersätts med avstängbara brunnar  

• Rörinstallatör kontaktas om misstanke finns att avloppets 
avstängningsanordningar inte fungerar  

• Kontroll av att regn- och smältvatten leds från byggnaden  

• Nedfarter till garage och andra utrymmen invallas  

Omformulering/tillägg 
Rubrik: Omformulering av ”Anmäl” som ersätts med ”Anmälan om”; 

Anmälan om ägarbyte 
 
Omformulering av ”underrätta huvudmannen när fastigheten övergår till ny ägare samt 
uppge den nye ägarens namn, adress och tillträdesdag” som ersätts med ”anmäla 
ägarbyte på särskild blankett som tillhandahålls av huvudmannen.”; 

Fastighetsägare ska utan dröjsmål anmäla ägarbyte på särskild blankett som 
tillhandahålls av huvudmannen. 



 

 
 

26 (28) 
3.01 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR 
ANVÄNDANDET AV KATRINEHOLMS 
KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH 
AVLOPPSANLÄGGNING SAMT 
INFORMATION TILL 
FASTIGHETSÄGARE, ABVA 
Styrdokument - Författningssamling 

 Datum 

2010-08-16 
 

 
 

• Kontroll av att intern avloppspump fungerar  

• Fastigheten ansluts till alarmeringscentral med larmtjänst 

 
Stopp i avloppsservisen  

Vid stopp i avloppsservisen bör först Sörmland Vatten och Avfall AB kontaktas 
för att få tillfälle att undersöka huvudledningen innan fastighetsägaren vidtar 
åtgärder för att avlägsna stoppet i servisen. 
 

Kontaktuppgifter 

Vid driftstörningar och andra frågor ring Sörmland Vatten och Avfall AB som 
handhar driften av VA-anläggningarna i Katrineholms kommun. 
 
Kundtjänst kl. 9-16 tfn 0150-800 100, övrig tid vid akuta fel tfn 0150-800 150. 

_________________ 

Omformulering/tillägg 
Punktlista: Omformulering av ”alarmeringscentral” som ersätts med ”larmcentral”; 

• Fastigheten ansluts till larmcentral med larmtjänst. 

Omformulering/tillägg 
Stycket ”Kontaktuppgifter” tas bort. 
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Bilaga 1 
Gränsvärden för industriellt avloppsvatten 
 
 

Parameter Maxvärden i 

mg/l samt mS/m 

Maxvärde i 

µg/l 

pH min 6,5  

pH max 10  

Temperatur max 50 °C  

Konduktivitet 500 mS/m  

Sulfat 400 mg/l  

Magnesium 300 mg/l  

Ammonium 60 mg/l  

Fett 50 mg/l  

Klorid 2 500 mg/l  

Bly, Pb 0,05 mg/l 50 µg/l 

Kadmium, Cd 0,0002 mg/l 0,20 µg/l 

Koppar, Cu 0,2 mg/l 200 µg/l 

Kvicksilver, Hg 0,0002 mg/l 0,20 µg/l 

Nickel, Ni 0,05 mg/l 50 µg/l 

Silver, Ag 0,05 mg/l 50 µg/l 

Zink, Zn 0,2 mg/l 200 µg/l 

Krom, Cr 0,05 mg/l 50 µg/l 

Cyanid, CN 0 mg/l 0 µg/l 

Oljeindex 50 mg/l 50 000 µg/l 

Omformulering/tillägg 
Tillagd text nederst i tabellen; 

Nitrifikationshämning vid inblandning av 20 % processavloppsvatten, 20 % hämning 
Nitrifikationshämning vid inblandning av 40 % processavloppsvatten, 50 % hämning 
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Bilaga 2: Krav på olje- och fettavskiljare 

Verksamheter där oljeavskiljare krävs: 

Vid avledning till spillvatten och till dagvatten 
Fordonstvättar, bilvårdsanläggningar, Gör Det Själv-hallar 
Bilskrotningsanläggningar 
Bensinstationer: 
Verkstäder t ex. motor- och servicehallar, måleri- och sprutlackeringshallar 
Parkeringshus, garage med golvavlopp, parkeringsplatser 
Spolplattor 
Olje- och kemikaliedepåer 
Industrier med kondensvatten från kompressorer  
Industrier med oljehantering eller tvätt av oljiga produkter 

 
Verksamheter där fettavskiljare krävs: 

Kök för servering av måltider t ex restauranger, gatukök, hotell, vägkrogar 
Anläggningar för grillning, ugnsstekning och stekning 
Storkök 
Charkuterier 
Bagerier 
Konditorier 
Lokaler för hantering av livsmedel 
Pizzerior 
 
  
 

Omformulering/tillägg 
Rubrik på bilagedokument: Omformulering av ”olje- och fettavskiljare” som ersätts med 
”fett- och oljeavskiljare”; 

Bilaga 2. Krav på fett- och oljeavskiljare 
 
 

Omformulering/tillägg 
Stycket ”Verksamheter där oljeavskiljare krävs” flyttas och placeras under stycket 
”Verksamheter där fettavskiljare krävs”. 
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Axel Stenbeck
Kommunstyrelsen

Godkännande av större investeringar i VA-ledningar 
från Katrineholm till Julita
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna investering upp till 
80 miljoner kronor.

Sammanfattning av ärendet
Enligt Katrineholm Vatten och Avfall AB:s ägardirektiv framgår att fullmäktiges 
godkännande behövs vid investeringar i bolagets anläggningar som överstiger 200 
prisbasbelopp.

Bolaget begär av kommunfullmäktige godkännande av investering för byggande av 
överföringsledningar för vatten och spillvatten från Katrineholm till Julita.

I underlaget från Sörmland Vatten har man inte kunnat ge ett exakt besked på vad 
investeringen kostar, man beräknar att det kommer kosta mellan 70-110 miljoner 
kronor. 
Investeringen ska finansieras via höjda avgifter i VA-taxan. VA-taxan föreslå höjas med 9 
%, där 80 miljoner av det ökade intäkterna är budgeterade att finansiera följande 
investering. 

Ärendets handlingar
 Protokoll Katrineholm Vatten och Avfall AB 2020-02-26
 Tjänsteskrivelse Sörmland Vatten och Avfall AB 2020-02-11

Förvaltningens bedömning
Kommunledningsförvaltningens bedömning är att kommunfullmäktige bör godkänna en 
investering av motsvarande belopp (80 miljoner kronor) som Sörmland Vatten 
budgeterat via sin höjning av VA-taxan.
Investeringen är svårbudgeterad och kostnaden kan komma att öka. 
Kommunfullmäktige kan därmed behöva ta ställning till begäran av utökad 
investeringsram ifall kostnadsökning överstiger 200 prisbasbelopp.  

Axel Stenbeck
Utredare

_________________

Beslutet skickas till:
Sörmland Vatten AB



Tjänsteskrivelse 2 (2)

Datum Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen 2020-09-02 KS/2020:223 - 334
Nämndadministration

Ekonomiavdelningen
Akt











  Bilaga 9 

Post- och fakturaadress 
 
Sörmland Vatten och Avfall AB Orgnr: 556742-9302 Telefon: 0150-800 100 
Vingåkersvägen 18  Regnr för moms: SE556742930201 Fax: 0150-800 199 
641 51 Katrineholm  Företaget innehar F-skattebevis E-post: kundservice@sormlandvatten.se 
  Styrelsens säte: Katrineholm Webb: www.sormlandvatten.se 
    

 

Projektledare/Handläggare: Per Ivarsson/Stefan Carpman  
Datum: 2020-02-11  

Byggande av överföringsledningar för vatten och spill-
vatten i samband med ombyggnation av väg 56 mellan 
Katrineholm och Äs. 
 
 
Förslag till beslut 
 
Styrelsen ställer sig bakom förslaget att förlägga ledningar i samband med ombygg-
nation av väg 56 mellan Katrineholm och Äs och höja brukningsavgifterna för vatten 
och spillvatten för att finansiera investeringarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Som tidigare informerats styrelsen kommer Trafikverket att bygga om väg 56 till en 
2+1 väg i två etapper. Den första sträckan är mellan Katrineholm och Bie där också 
en cykelväg kommer att förläggas på den ena sidan om vägen. Därefter kommer 
etapp två att byggas på sträckan Bie till Alberga. Ombyggnationen av etapp ett och 
två ska vara klara till hösten 2024.  
 
I samband med ombyggnationen av vägen har Sörmland Vatten frågat om möjlig-
heten få vara med för att kunna förlägga överföringsledningar på hela sträckan mellan 
Katrineholm fram till Äs. Detta skulle möjliggöra en nedläggning av vattenverken i Bie 
och Äs samt avloppsreningsverket i Julita vilket är helt i linje med affärsplanen som 
säger att vi ska dra nytta av stordriftens fördelar.  
 
I kommunens översiktsplan för landsbygden så planerar man för orterna efter 
sträckan ett antal nya fastigheter enligt tabell nedan. 
 
Ort Uppskattade nya bostäder fram till år 

2030 i anslutning till befintlig tätort 
Strängstorp 60 
Bie 50 
Äsköping 120 
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Idag går spillvattnet från Bie och Strängstorp till Katrineholm samt att Strängstorp för-
sörjs med dricksvatten från Katrineholm. 
 
Vi har en alternativkostnad om överföringsledningar inte förläggs i detta skede vilket 
är de ombyggnadskostnader som krävs på reningsverket i Julita och för de båda vat-
tenverken i Bie och Äs. Dessa tre enheter behöver – om allt annat är oförändrat – 
rustas upp för att klara framtida behov. 
 
Reningsverket i Julita kommer att behöva byggas ut då kapaciteten i verket är be-
gränsad.  Idag pumpas slammet från reningsverket till externslambrunnarna vid 
Backa intill Julita och blandas med slammet från enskilda avloppsanläggningarna. En 
nedläggning av reningsverket skulle bidra till att få en bättre/ändrad hantering av ex-
ternslammet från enskilda avloppsanläggningar. En nedläggning av reningsverket 
skulle också innebära att recipienten Öljaren inte längre kommer att belastas då den 
idag har en otillfredställande vattenstatus. Vi skulle heller inte behöva anpassa re-
ningsverket för att kunna ta emot Österåkers spillvatten vid den tidpunkt som Österå-
kers reningsverk är nedlagt och de överföringsledningar till Julita står färdiga.  
 
Både vattenverken i Bie och Äs saknar vattendom för vattenuttaget vilket då skulle 
behöva sökas till en uppskattad kostnad på 1,5 miljoner kronor. Kapaciteten i bägge 
vattenverken är begränsad varför en investering för kapacitetshöjande åtgärder kom-
mer att krävas. 
 
Nedläggning av mindre renings- och vattenverk kommer att innebära att personella 
resurser kan fördelas om och att restider etc. kan nyttjas till andra relevanta uppgifter 
i verksamheten. De större vatten- och reningsverken har en säkrare drift och en lägre 
reningskostnad per m3.  
 
Ekonomi 
I detta skede har mycket preliminära siffror beräknats. Vi beräknar i detta läge att led-
ningsdragningar i samband med vägbygget skulle kosta oss i storleksordningen 70-
110 mkr för sträckan mellan Katrineholm och Julita. Detta inkluderar såväl en spillvat-
tenledning som vattenledning. Det tillkommer investeringar för att komma till tätor-
terna Bie och Julita för vissa av ledningarna. 
 
Alternativkostnader för investeringar i verken som berörs ovan beräknas i stora pro-
gnoser till ca 40-60 mkr.  
 
Merkostnaden i dagsläget rent investeringsmässigt är alltså någonstans i spannet 10-
50 mkr men beaktat att driftskostnaderna blir lägre med stordriftsfördelar blir den 
verkliga merkostnaden lägre. Det kan heller inte bortses från att myndigheter i framti-
den kommer att ställa högre reningskrav på såväl spillvattnet som renvattnet vilket 
torde gynna en sådan lösning där mindre vattenverk och reningsverk byggs bort.  
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En investering på 70 mkr skulle årligen ge en ökad kapitalkostnad (beräknad ränta 
och avskrivning) uppgående till ca 2,7 mkr. För att kompensera denna årliga ökade 
kapitalkostnad skulle brukningsavgifterna behöva höjas motsvarande ca 3,2 procent. 
 
Om investeringarna slutar på 100 mkr skulle en höjning krävas motsvarande ca 4,6 
procent så att intäktshöjningen ska bli 3,9 mkr vilket motsvarar den ökade kapitalkost-
naden. 
 
Förslag om höjda avgifter för brukningsavgifter planeras att tas fram till styrelsemötet  
i juni 2020 varefter ärendet går till Kommunfullmäktige för beslut. Investeringen kräver 
också Kommunfullmäktiges godkännande eftersom beloppen är så stora. 
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Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Axel Stenbeck
Kommunstyrelsen

Godkännande av utökad investering - ny rötkammare 
vid Rosenholm
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna utökad investering 
med 90 miljoner kronor (totalt 160 miljoner kronor) av ny rötkammare vid Rosenholm.

Sammanfattning av ärendet
Enligt Katrineholm Vatten och Avfall AB:s ägardirektiv framgår att fullmäktiges 
godkännande behövs vid investeringar i bolagets anläggningar som överstiger 200 
prisbasbelopp.

Kommunfullmäktige beslutade den 21 januari 2020 att godkänna investering av ny 
rötkammare vid Rosenholm. Investeringen beräknades kosta 70 miljoner kronor och 
genomföras under 2019-2020.

Katrineholm Vatten och Avfall AB har inkommit med en begäran om utökad 
investeringsram för rötkammaren. Den nya totala kostnaden uppgår till 160 miljoner 
kronor vilket innebär en utökad investeringsram om 90 miljoner kronor.

Ärendets handlingar
 Protokoll Katrineholm Vatten och Avfall AB 2020-06-24

Ärendebeskrivning
2016 avropade Sörmland Vatten en förstudie avseende uppförandet av en ny 
rötkammare av konsulten Veolia. Studien skulle, utöver att ge en övergripande 
systemdesign, belysa för och nackdelar med termofilrötning vid 55 °C respektive 70 °C 
och även ge en kostnadsindikation.
Sörmland Vatten har nu konstaterat att Veolias indikation av projektkostnad var 
underskattad samt att system utanför anläggningen inte omfattades av förstudien.  
När dem tillsammans med konsulten PURAC nu projekterar anläggningen har man fått 
ram den verkliga kostnaden.

Bland annat innefattar den ökade kostnaden:
 Ett nytt ställverk där man tar höjd för ökade krav från Naturvårdsverket.
 Ny tillfartsväg för tunga transporter.
 Anläggning av ny vattenledning.

Axel Stenbeck
Utredare
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Datum

2020-10-19
Vår beteckning

KS/2020:307 - 049Kommunledningsförvaltningen
Nämndadministration

Mottagare:

Kommunstyrelsen
Vår handläggare

Axel Stenbeck
Handläggare telefon Handläggare e-post

Axel.Stenbeck@katrineholm.se

Införande av kommunalt bostadstillägg för personer med 
funktionsnedsättning
Förvaltningens förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta styrdokument - 
Regler för kommunalt bostadstillägg för personer med 
funktionsnedsättning.

2. Styrdokumentet börjar gälla från den 1 januari 2021. 

Sammanfattning av ärendet

Vård- och omsorgsnämnden fick i Övergripande plan med budget 2020–2022 i uppdrag att 
se över hyrorna och inrätta ett kommunalt bostadstillägg inom området funktionsstöd. Ett 
styrdokument med regler för kommunalt bostadstillägg har tagits fram av vård- och 
omsorgsförvaltningen.

Kostnaden för införande av bostadstillägget beräknas uppgå till cirka 100 0000 kronor 
under 2021 och öka upp till cirka 380 000 kronor 2023. Finansieringen sker inom vård- och 
omsorgsnämndens budgetram. 

Ärendets handlingar

 Protokollsutdrag vård- och omsorgsnämnden, 2020-09-24, § 59 
 Förslag till regler för kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning.
 Utredning om införande av kommunalt bostadstillägg för personer med 

funktionsnedsättning.

Axel Stenbeck
Utredare

Beslutet skickas till:
Akt
Vård- och omsorgsnämnden
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§ 59 VON/2020:58  049. Hnr 2020:979

Redovisning av uppdrag om inrättande av ett 
kommunalt bostadstillägg inom området funktionsstöd 
Vård- och omsorgsnämndens beslut
 Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom förslaget att införa ett kommunalt 

bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning i Katrineholms kommun från 
den 1 januari 2021.  

 Vård- och omsorgsnämnden överlämnar förslag till regler för kommunalt 
bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning i Katrineholms kommun till 
kommunstyrelsen för vidare hantering.

 Nämnden önskar en utvärdering under tredje kvartalet 2022.

Utredning om införande av kommunalt bostadstillägg för personer med funktions-
nedsättning redovisas som bilaga till protokollet med beteckningen vård- och 
omsorgsnämndens handling nr 12/2020.

Förslag till regler för kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning 
redovisas som bilaga till protokollet med beteckningen vård- och omsorgsnämndens 
handling nr 13/2020.

Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsnämnden fick i Övergripande plan med budget 2020-2022 i uppdrag 
att se över hyrorna och inrätta ett kommunalt bostadstillägg inom området 
funktionsstöd. I uppdraget ingår dels att utforma regelverk för ett kommunalt 
bostadstillägg riktat till boende i grupp- eller servicebostad, dels att se över 
hyresstrukturen för de berörda boendeformerna. Uppdraget förslag till att upprätta en 
ny hyressättningsmodell inom vård- och omsorgsförvaltningen (VON/2018:39) redovisas 
separat till vård- och omsorgsnämnden i september 2020. 

Ett ökande problem är att nya bostäder som byggs ofta får en hög hyra. Det statliga 
bostadstillägget kompenserar inte de allt högre hyresnivåerna. Målgruppen har oftast en 
svag ekonomisk ställning med begränsade möjligheter till att betala höga hyror. Även 
den nya föreslagna hyressättningsmodellen och ny hyressättning kommer att medföra 
höjda hyror för boende i grupp- och servicebostäder enligt LSS (lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade). 

Kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning (förkortat KBF) 

är ett komplement till främst det bostadstillägg som Försäkringskassan och 
Pensionsmyndigheten betalar ut, men också övriga bostadsbidrag. Det finns ingen 
skyldighet enligt socialtjänstlagen (SoL) för kommunerna att betala ut KBF. KBF finns 
bara i några kommuner och reglerna kan variera ifrån kommun till kommun. KBF är till 
för att täcka de fördyrande bostadskostnader som kan uppstå på grund av en 
funktionsnedsättning. Kommunalt bostadstillägg utgår utöver vad som utgör den 
enskildes rättigheter enligt socialtjänstlagen och prövas enligt 4 kap 2 § SoL. Beslut enl. 4 
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Ordförandens sign Justerandes sign

kap 2 § SoL går inte att överklaga genom förvaltningsbesvär. Reglerna kring KBF 
fastställs av den egna kommunen.

Ett styrdokument med förslag till regler för kommunalt bostadstillägg för personer med 
funktionsnedsättning i Katrineholms kommun har tagits fram. Förvaltningen föreslår att 
styrdokumentet överlämnas till kommunstyrelsen för vidare hantering. Vård- och 
omsorgsförvaltningen föreslås få i uppdrag att ta fram riktlinjer och rutiner för 
kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning utifrån de regler som 
fastställs. Avgiftshandläggare på vård- och omsorgsförvaltningen föreslås hantera 
ansökan och delegeras rätten att besluta om kommunalt bostadstillägg till den enskilde. 

Ärendets handlingar
 Utredning om införande av kommunalt bostadstillägg för personer med 

funktionsnedsättning.
 Förslag till regler för kommunalt bostadstillägg för personer med 

funktionsnedsättning.

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S), Joha 
Frondelius (KD), Mårten Grothérus (L), Göran Svenningsson (V), Ann-Charlotte Olsson (C) 
och Ewa Fager (S) samt utredare Lars Carlberg och verksamhetschef förvaltningskontor 
Susanna Kullman.

Förslag och yrkanden

Ordföranden Ulrica Truedsson (S) föreslår att en utvärdering ska göras under tredje 
kvartalet 2022.

Beslutsgång

Efter avslutad överläggning godkänner nämnden ordförandens förslag till beslutsgång 
och ställer proposition på sitt eget förslag om att en utvärdering ska göras under tredje 
kvartalet 2022.

Hon finner att nämnden biträder detta.

_________________

Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen, akten
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Inledning
Bakgrund
Målet med insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
ska vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra. Lagen ska främja jämlikhet i 
levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer den omfattar, vilket inkluderar 
bland annat möjligheten att ha ett eget hem. Enligt Socialtjänstlagen (2001:453) är insatsen 
bostad med särskild service en rättighet för individer som inte själva kan tillgodose sina behov. I 
proposition 1992/93:159 framhålls att ingen annan faktor kan sägas ha så stor betydelse för 
känslan av den egna integriteten som den egna bostaden. Kommuner får med stöd av 2 kap 6 § 
Lagen om vissa kommunala befogenheter (2009:47) lämna enskilda hushåll ekonomiskt stöd i 
syfte att minska deras kostnader för att skaffa eller inneha en permanent bostad.

Många personer med omfattande funktionsnedsättning tillbringar en stor del av sin dag i det 
egna hemmet och för dessa personer är en god bostad mycket betydelsefull. 

Syfte och omfattning
Kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning (KBF) syftar till att underlätta 
för personer med funktionsnedsättning att få en ändamålsenlig bostad som är lämplig utifrån 
individens behov. 

Reglerna för KBF syftar till att förtydliga de förutsättningar som krävs för att få beviljat KBF i 
Katrineholms kommun och är förvaltningens stöd för beslut i dessa ärenden.

Ansvarsfördelning
Vård- och omsorgsnämnden prövar och fattar beslut i ärenden om KBF. Prövning och beslut 
delegeras till tjänsteman/handläggare på vård- och omsorgsförvaltningen.

Kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning
KBF är en frivillig ersättning som kommuner kan välja att betala ut för att främja ett självständigt 
liv för de personer den omfattar. Det är inte lagstyrt och villkoren avgörs av kommunen. 

KBF är individuellt och utgår från personens behov av, och förutsättningar för, att få en god 
bostad. Det påverkar inte hyressättningar och hyra för bostäder för särskilt service enligt LSS. 
Modellen ska garantera att personen har en miniminivå kvar att leva på och en god bostad som 
främjar ett självständigt liv och goda levnadsvillkor. 

KBF syftar till att kompensera hushållet för en bostadskostnad som utifrån särskilda behov 
kopplade till funktionsnedsättning som kan innebära att bostadskostnaden är högre än vad 
som annars skulle varit nödvändigt. Personen har inte möjlighet att välja boende på den 
ordinarie bostadsmarknaden. Boendekostnaden KBF kompenserar inte hushållet för låga 
inkomster.
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Regler för kommunalt 
bostadstillägg i Katrineholms 
kommun
Grundläggande
Kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning (KBF) kan utgå till person 
som är folkbokförd i Katrineholms kommun och har beslut om bostad med särskild service för 
vuxna enligt LSS 9 § 9. Bostad med särskild service kan utföras i gruppbostad eller 
servicebostad. Insatsen ska vara beviljad av och verkställd via Katrineholms kommun. 

KBF är ett komplement till de bostadsbidrag och bostadstillägg som Försäkringskassan och 
Pensionsmyndigheten handlägger. KBF utgår endast till personer som har ansökt och fått 
beviljat bostadsbidrag eller bostadstillägg hos Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten 
och ändå inte har minimibeloppet kvar efter att hyra är betald. Personen ska dessutom ha 
någon form av inkomst, till exempel aktivitets- eller sjukersättning.

Gifta och sammanboende
Sambor likställs med gifta när det gäller KBF. Om det på grund av omständigheterna är 
sannolikt att två personer är sambor, ska dessa likställas med sambor, om de inte kan visa att 
de inte är det.

En person som är gift men stadigvarande lever åtskild från sin makar/registrerad partner 
likställs med en ogift person, om inte särskilda skäl talar emot detta.

Om personen är gift eller sammanboende ska bådas inkomster och förmögenheter räknas med 
och kostnaden för boendet delas lika mellan dem. Även minimibelopp att ha kvar påverkas, 
enligt Socialstyrelsens årligen fastställda belopp för avgiftsberäkning. 

Om den sökande är sammanboende/har inneboende delas hyran på två. Bägge behöver inte 
vara folkbokförda på samma adress för att de ska räknas som sammanboende. 

Bostad och hyra
KBF lämnas endast för bostad som i och med beslut om särskild bostad enligt LSS anvisats den 
sökande. Bostaden ska vara anpassad och ändamålsenlig med hänsyn till personens behov. Till 
bostadskostnad räknas hyra. Hushållsel räknas inte in i hyran. Extra, frivilliga tillägg som 
exempelvis kabel-TV, får inte räknas med i hyreskostnaden. 

KBF gäller endast för personer som har andrahandskontrakt på bostaden där vård- och 
omsorgsförvaltningen har förstahandskontrakt.

Hyresavi och andra efterfrågade underlag ska lämnas till kommunen i samband med ansökan 
och ny ansökan görs inför varje år.  

Minimibelopp
Minimibeloppet är det belopp personen bör ha kvar att leva på efter att hyra är betald. 
Minimibelopp ska täcka normalkostnaderna för personliga behov. Minimibeloppet förändras 
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varje år och utgår från det minibelopp som Socialstyrelsen fastställer årligen i meddelandeblad 
om uppgifter för beräkning av avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen.

Ansökan
En ny ansökan ska göras årligen där följande uppgifter ska bifogas:

 Aktuella uppgifter om inkomst

 Aktuella uppgifter om boendekostnader

 Beslut om bostadstillägg/bidrag och, eventuellt särskilt bostadstillägg från 
Försäkringskassan alternativt beslut om bostadstillägg/bidrag från 
Pensionsmyndigheten.

Inkomster
Inkomster som tas med i beräkningen är samma som Försäkringskassan inkluderar vid 
beräkning av bostadstillägg/bidrag;

 Inkomst av tjänst

 Inkomst av näringsverksamhet

 Inkomst av kapital

 Tillgångar

 Vissa skattefria inkomster

Det är den beräknade årsinkomsten, som den enskilde och dennes eventuella make/maka eller 
sammanboende kan antas få under det närmaste året som ska ligga till grund för 
inkomstberäkningen.

Den sökande är skyldig att redovisa kopia av deklaration från föregående år. 

Förmögenhet
Om personen har en förmögenhet som överstiger 100 000 kronor utgår inget KBF.

Beslut
Beslutet som fattas ska vara skriftligt och det ska av beslutet framgå om ansökan avslås eller 
beviljas. Det ska också framgå av beslutet, om ansökan beviljas, hur stort belopp som kommer 
att utbetalas och när utbetalning kommer att ske. Beslutet gäller för ett år i taget eller om 
personens ekonomiska förutsättningar ändras.

Utbetalning
KBF kan vid nyansökningar beviljas från och med den månad som ansökan har inkommit till 
kommunen. För personer som ansöker varje år utgår ersättningssumman retroaktivt från 1 
februari för det år som tillägget avser, även om beslut fattas senare under året. 

KBF utbetalas i förskott varje månad. Belopp som understiger 100 kronor per månad betalas 
inte ut. 

Förändrade förutsättningar
Förändrade förutsättningar i inkomst, boendekostnader, familjesituation eller annat som kan 
påverka rätten till KBF, eller tilläggets storlek, måste anmälas skyndsamt till kommunen. 
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När ett beslut om bostad med särskild service enligt LSS avslutas upphör möjligheten att få KBF 
vid samma datum. Vid dödsfall gäller beslut om KBF under innevarande månad samt 
efterföljande månad, i enlighet med att dödsboet har möjlighet att säga upp lägenheten inom 
den tidsrymden.

Omprövning
KBF omprövas vid förändrade förutsättningar. Om nya uppgifter inkommer under tiden som 
beslut om KBF löper, eller om omständigheterna ändras, kan kommunen på egen hand 
ompröva beslutet om KBF.

Återbetalningsskyldighet
En person kan bli återbetalningsskyldig om KBF har betalats ut felaktigt, eller med felaktigt 
belopp. Personen har en skyldighet att snarast anmäla förändringar i inkomst, 
boendekostnader, familjesituation eller annat som kan påverka rätten till KBF, eller storleken på 
KBF.

Överklagan
Eftersom det inte finns en lagstadgad rätt till KBF fattas beslut utifrån dessa regler som fastställs 
i nuvarande styrdokument. Personen kan ta beslutet till Förvaltningsrätten som har att ta 
ställning till lagligheten i beslutet, det vill säga göra en laglighetsprövning, och antingen 
undanröja eller fastställa beslutet. Beslutet kan inte ändras.



Vård- och omsorgsnämndens handling nr 12/2020
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Datum Vår beteckning

Vård- och omsorgsförvaltningen 2020-09-07 VON/2020:58 - 049
Lednings- och verksamhetsstöd Hnr 2020:980

KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: /Eget_Adressat/ Org.nummer 212000-0340
Vård- och omsorgsförvaltningen Telefon: 0150-57 000 www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post: vard.omsorg@katrineholm.se

Telefax:

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Emma Odén

Utredning om införande av kommunalt bostadstillägg 
för personer med funktionsnedsättning 
Bakgrund
Antalet personer med funktionsnedsättning som har behov av insatser har ökat under 
flera år. Nybyggnationer av bostäder med särskild service för vuxna enligt LSS (Lagen om 
service till vissa funktionshindrade) bedöms behövas för att tillgodose framtida behov. I 
Kommunplan 2019-2022 står att: ”när det gäller boendeplatser inom området 
funktionsstöd fortsätter utvecklingen med fler personer med behov av stöd. Planering 
och byggande av nya LSS och SoL-boenden ska prioriteras utifrån behovet.” 

Ett ökande problem är att nya bostäder som byggs ofta får en hög hyra. En 
nyproducerad lägenhet på ett rum och kök kan kosta över 7 000 kr/månad. Det statliga 
bostadstillägget kompenserar inte de allt högre hyresnivåerna. Målgruppen har oftast en 
svag ekonomisk ställning med begränsade möjligheter att betala höga hyror. Även den 
nya föreslagna hyressättningsmodellen för vård- och omsorgsförvaltningen med ny 
hyressättning, som planeras att gälla från 1 januari 2021, kommer att medföra 
hyreshöjningar av bostäder inom funktionsstöd. 

Vård- och omsorgsnämnden fick i Övergripande plan med budget 2020-2022 i uppdrag 
att se över hyrorna och inrätta ett kommunalt bostadstillägg inom området 
funktionsstöd. I uppdraget ingår att utforma regelverk för ett kommunalt bostadstillägg 
riktat till boende i grupp- och servicebostad. 

Personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att leva och bo i en fullvärdig 
bostad som är den enskildes privata och permanenta hem. Bostäderna bör ligga i 
etablerade bostadsområden och får inte ha institutionell prägel. Kollektivtrafik bör 
finnas och närhet till dagligvaruhandel är en fördel. För personer med beslut om bostad 
med särskild service för vuxna finns servicebostad eller gruppbostad. För båda 
boendeformerna gäller att bostaden ska vara fullvärdig enligt Boverkets byggnadsregler.

En servicebostad består av ett antal lägenheter med tillgång till gemensam service och 
stöd dygnet runt. En gruppbostad består av ett antal fullvärdiga boendelägenheter som 
är grupperade kring gemensamma utrymmen. De gemensamma utrymmena ligger i 
nära eller direkt anslutning till de enskilda lägenheterna och är lätta att nå.

Kommunalt bostadstillägg till personer med funktionsnedsättning
Kommunalt bostadstillägg till personer med funktionsnedsättning (förkortat KBF) är ett 
komplement till främst det bostadstillägg som Försäkringskassan och 
Pensionsmyndigheten betalar ut, men också övriga bostadsbidrag. Det finns dock ingen 
skyldighet för kommunerna enligt Socialtjänstlagen (SoL) att betala ut KBF. KBF finns 
bara i några kommuner och reglerna kan variera ifrån kommun till kommun. 
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KBF är till för att täcka de fördyrande bostadskostnader som kan uppstå på grund av en 
funktionsnedsättning. Kommunalt bostadstillägg utgår utöver vad som utgör den 
enskildes rättigheter enligt Socialtjänstlagen och prövas enligt 4 kap 2 § SoL. Beslut enl. 4 
kap 2 § SoL går inte att överklaga genom förvaltningsbesvär. Reglerna kring KBF 
fastställs av den egna kommunen.

Andra kommuner

Sveriges kommuner och regioners (SKR) rapport Hyresnivåer i särskilda boenden från 
2013 visade att det i huvudsak finns tre typer av hyressättningsmodeller i kommunerna. 
Vissa kommuner har länge haft kommunalt bostadstillägg för personer med 
funktonsnedsättning, till exempel Göteborg och Stockholm. Eskilstuna och Strängnäs 
införde KBF nyligen, 2017 respektive 2019. Utformningen och reglerna kan variera ifrån 
kommun till kommun. Andra kommuner, till exempel Malmö och Karlstad, har en 
hyressättningsmodell med högsta hyresnivå (oavsett storlek och standard på lägenhet) 
vilken kompenseras av bostadstillägget från Försäkringskassan och 
Pensionsmyndigheten. Några andra kommuner har ingen specifik subvention utan 
hänvisar den enskilde att ansöka om ekonomiskt bistånd.1

Konsekvenser 
Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS är en biståndsbedömd insats. Brist på 
bostäder enligt LSS kan göra att den enskilde inte har möjlighet att påverka sin hyra 
genom att flytta till en billigare bostad. Målgruppen har ofta en låg inkomst och små 
möjligheter att påverka sin ekonomiska situation. Det finns en risk att personer med 
beviljad bostad tackar nej till erbjudandet på grund av hög hyra. Om personer tackar nej 
till erbjuden lägenhet innebär det att kommunen får ett ej verkställt beslut som kan leda 
till sanktionsavgifter och andra merkostnader.

Höga bostadskostnader kan även leda till att personer med funktionsnedsättning 
behöver ansöka om ekonomiskt bistånd, vilket i sin tur skulle öka kostnaderna för 
ekonomiskt bistånd. Det skulle innebära att den enskilde blir beroende av 
försörjningsstöd och varje månad måste göra en ny ansökan som ska hanteras av 
handläggare på socialförvaltningen. Försörjningsstöd omprövas varje månad och är ett 
stöd som inte är menat för permanent försörjning.

Att den enskilde kan tvingas tacka nej på grund av brist på ekonomiska resurser kan 
innebära att personer mot sin vilja bli kvar i föräldrahemmet och inte kan frigöra sig från 
föräldrar och få ett självständigt liv. 

Personer med sjuk- och aktivitetsersättning eller ålderspension kan erhålla statligt 
bostadstillägg från Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten. Det statliga 
bostadstillägget för personer med funktionsnedsättning, som administreras av 
Försäkringskassan, är 5220 kronor per månad för ensamstående och 2 610 kronor per 
månad för den som är gift/sammanboende. Storleken på bostadstillägget påverkas av 

1 SKL (2013) Hyresnivåer i särskilda boenden
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boendekostnad samt inkomst. En ensamstående person kan ha upp till 100 000 kronor i 
sparat kapital utan att det påverkar rätten till bostadstillägg. I dag räknas 15 procent av 
förmögenheten som en inkomst som minskar bostadstillägget. 

Utöver detta finns ett särskilt bostadstillägg för personer som har så låga inkomster att 
de inte räcker till både bostadskostnad och övriga levnadsomkostnader. När en ansökan 
om bostadstillägg inkommer till Försäkringskassan prövas alltid om personen även har 
rätt till särskilt bostadstillägg. 

Personer med ålderspension kan ha rätt till bostadstillägg från Pensionsmyndigheten. 
Reglerna ändrades 1 januari 2020. Taket för bostadstillägg (den bidragsgrundande 
hyran) höjdes 2020 från 5 600 till 7 000 kr per mån. Det innebär att det maximala 
bostadstillägget för en pensionär är 6540 kronor per månad för den som är 
ensamstående respektive 3 270 kronor för den som är gift/sammanboende. Storleken 
på bostadstillägget påverkas av boendekostnad samt inkomst. 

Att inte kompensera med kommunalt bostadstillägg kan innebära andra kostnader för 
kommunen som till exempel:

 Brukare tackar nej till erbjuden lägenhet och, både den enskilde och närstående, 
behöver andra stödinsatser som kostar.

 Vitesföreläggande från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) vid ej verkställda 
beslut kan uppkomma.

 Att hänvisa den enskilde att ansöka om försörjningsstöd om hyresnivån är för hög 
innebär att en handläggare månatligen får hantera ansökan, jämfört med 
hanteringen en gång per år med ett kommunalt bostadstillägg. Den enskilde blir 
beroende av för ekonomsikt bistånd för sin försörjning. 

 Det behövs mer resurser för att hantera handläggning.

Tidigare beslut
Katrineholms kommun har tidigare haft kommunalt bostadstillägg, men detta togs bort 
2004 efter beslut i kommunfullmäktige och avvecklades succesivt under perioden 2004-
2006. Även reglementet för vård- och omsorgsnämnden ändrades där skrivningen om 
kommunalt bostadstillägg togs bort (KF 183/2003 § 254). Beslutet att upphöra med 
kommunalt bostadstillägg motiverades utifrån besparingskrav.

Nuläget i Katrineholm
I Katrineholms kommun finns det för närvarande 103 lägenheter i gruppbostäder och 23 
lägenheter i servicebostäder. Det handlar i princip uteslutande om ensamhushåll. De 
boende har beslut om bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS. 
Katrineholms kommun har behov av att införa nya bostäder med särskild service 
framöver. Dessa behöver skapas genom nybyggnation. De bostäder som kommer till 
genom nyproduktion blir ofta dyra vilket kan göra att brukare med låga inkomster har 
svårt att tacka ja. Exempelvis blev en ny grupp- och servicebostad klar under 2019 och 
en till gruppbostad planeras att stå färdig under 2021.
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Införandet av ett kommunalt bostadstillägg skulle utgöra en kostnad för kommunen 
som sträcker sig över tid. Handläggningen av kommunalt bostadstillägg kräver arbete 
med information, IT-stöd, handläggning och administration. I Gävle kommun (ca 100 000 
invånare) har de i förarbetena till beslut om införande av kommunalt bostadstillägg 
räknat ut att handläggning och utbetalningar beräknas motsvara en 0,33 årsarbetare 
och 150 000 kronor per år. För att göra ett kommunalt bostadstillägg ekonomiskt 
genomförbart har en minigräns för utbetalningarna satts mellan 100-300 kronor. 

Kommunalt bostadstillägg kräver att den enskilde måste göra en ansökan årligen och 
lämna in olika inkomstuppgifter. Även andra bidrag, som exempelvis statligt 
bostadstillägg, kräver en ansökan. Det är inte säkert att alla brukare som är berättigade 
bidrag kommer att ansöka. Det är framförallt unga personer med funktionsnedsättning 
som gynnas av KBF beroende på den låga aktivitetsersättningen och om de ligger på 
garantinivåerna för aktivitetsersättningen. 

Räkneexempel på när bostadstillägget kan ges
Beräkningen av KBF är kopplat till ett förbehållsbelopp som görs genom att fastställa 
beloppet efter en beräkning baserad på den enskildes bostadskostnad, övriga 
bostadstillägg och bostadsbidrag samt på inkomst och förmögenhet. Om kvarstående 
belopp är under det som kallas för minimibelopp ges bostadstillägg. Minimibeloppet är 
det belopp personen bör ha kvar att leva på efter att hyra är betald. Minimibeloppet 
avses täcka kostnader för personliga behov och andra normala levnadsomkostnader. 
Minimibeloppet förändras varje år och utgår från det minibelopp som Socialstyrelsen 
fastställer årligen i meddelandeblad om uppgifter för beräkning av avgifter inom äldre- 
och funktionshinderomsorgen. För personer som är yngre än 65 år är minimibelopp 
2020 för ensamstående 5 873 kronor och för sammanboende 4 963 kronor per person. 
För personer som är 65 år och äldre är minimibelopp för ensamstående 5 339 kronor 
och för sammanboende 4 512 kronor per person.

Det är inte möjligt att helt räkna ut vad KBF skulle innebära för kostnad för kommunen, 
då vård- och omsorgsförvaltningen inte har tillgång till alla uppgifter som behövs. Nedan 
visas ett räkneexempel med ett förbehållsbelopp på 5 873 kronor, där brukaren har 
ansökt och fått statligt bostadstillägg om 5 220 kronor och har en hyra på 8 000 kronor. 

Det första räkneexemplet utgår från en person 20 år med garantiersättning på 
aktivitetsersättningen med en disponibel inkomst på 6 826 kronor per månad. Det 
kommunala bostadstillägget skulle här bli 1 827 kronor. Det andra räkneexemplet utgår 
från en person 30 år med garantiersättning på sjukersättningen med en disponibel 
inkomst på 7 699 kronor per månad. Det kommunala bostadstillägget skulle här bli 
954 kronor. 
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Exempel 1: Brukare 20 år (lägsta 
garantiersättning på aktivitetsersättning, 
8 790 kronor per månad före skatt) 1964

Exempel 2: Brukare 30 år (högsta 
garantiersättning på sjukersättningen, 9 972 
kronor per månad före skatt) 2273

Inkomst netto efter skatt 6826
Förmögenhet 0
Statligt bostadstillägg 5220
Hyra exklusive el 8000
Kommunalt bostadstillägg 1827
Minibelopp att ha kvar 5873

Inkomst netto efter skatt 7699

Förmögenhet 0
Statligt bostadstillägg 5220
Hyra exklusive el 8000
Kommunalt bostadstillägg 954
Minibelopp att ha kvar 5873

Nedan redovisas en beräkning av kostanden för införande av KBF för 2021, 2022 och 
2023. Beräkningen utgår från en brukare som är 30 år med garantiersättning på 
sjukersättningen. Brytpunkten för att få kommunalt bostadstillägg går vid en hyra på 
7 046 kronor per månad. Siffrorna för förbehållsbelopp, inkomst, statligt bostadstillägg 
utgår ifrån 2020 års nivåer. 

Utifrån denna beräkningsmodell kommer 17 personer 2021 att vara berättigade till 
kommunalt bostadstillägg. Det skulle innebära ett genomsnittligt bidrag på 464 kronor 
per månad och brukare. Total årskostnad för kommunalt bostadstillägg skulle bli cirka 
94 656 kronor. Den totala årskostnaden för kommunala bostadstillägget skulle därefter 
öka under två år innan den blir mer stabil. Detta beror på att vid införandet av ny 
hyressättning inom grupp- och servicebostäder kommer en trappningsregel att tillämpas 
innan hyran är i full nivå. Den totala årskostnaden för kommunala bostadstillägget 2023 
beräknas till cirka 381 312 kronor.

År Förbehålls-
belopp

Inkomst 
efter 
skatt

Statligt 
bostads-
tillägg

Antal 
hyror som 
överstiger 
7046 
kronor per 
månad

Genomsnittlig
hyra för 
lägenheter som
överstiger 7046 
kronor

Genom-
snittligt
bidrag per
månad 
och
brukare

Genom-
snittligt
bidrag per 
år och 
brukare

Total 
årskostnad
för 
kommunalt 
bostads-
bidrag

2021 5873 7699 5220 17 7510 464 5568 94 656
2022 5873 7699 5220 27 7629 583 6996 188 892
2023 5873 7699 5220 48 7708 662 7944 381 312

Det är svårt att med säkerhet säga hur kostnadsutvecklingen vid ett införande av KBF 
kommer att se ut. Det beror i stor utsträckning på utvecklingen på bostadsmarknaden 
och om det skulle ske några förändringar i statliga bidrag. Oavsett om ett KBF införs så 
bör vid planering av framtida utveckling av bostäder med särskild service för vuxna 
enligt LSS göras utifrån att det ska vara till rimliga kostnader för att inte beroendet av ett 
KBF ska bli allt för stort.

Utredningens förslag
Ett införande av kommunalt bostadstillägg innebär att Katrineholms kommun kommer 
att följa LSS och dess intentioner bättre och möjliggöra för personer med omfattande 
funktionsnedsättningar tillförsäkras goda levnadsvillkor. Utgångspunkten ska vara att 
omfattande stödbehov inte ska medföra en lägre levnadsstandard och att den enskilde 
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inte ska ha merkostnader på grund av sin funktionsnedsättning. Genom bidraget 
säkerställer kommunen att den enskilde har kvar ett minimibelopp efter att hyran är 
betald. 

KBF är ett bidrag som syftar till att skapa förutsättningar för att den enskilde ska nå ett 
så självständigt liv som möjligt. Ett införande av kommunalt bostadstillägg innebär 
förbättrade möjligheter för personer med funktionsnedsättning att acceptera erbjuden 
bostad trots hög hyresnivå. 

Utredningens förslag är att införa kommunalt bostadstillägg för personer med 
funktionsnedsättning 1 januari 2021. Bostadstillägget kommer att införas i samband 
med den nya hyressättningsmodellen och ny hyressättning för grupp- och 
servicebostäder. Finansieringen föreslås ske från vård- och omsorgsnämndens 
budgetram. 

Kommunalt bostadstillägg föreslås gälla för personer med funktionsnedsättning som är 
folkbokförd i Katrineholms kommun, har beslut om bostad med särskild service för 
vuxna enligt 9 § 9 LSS och bor på kommunens grupp- eller servicebostäder enligt LSS. 
Insatsen ska vara beviljad av och verkställd via Katrineholms kommun. KBF gäller endast 
för personer som har andrahandskontrakt på bostaden där vård- och 
omsorgsförvaltningen har förstahandskontrakt. Bostadstillägget är inkomstrelaterat och 
ansökan måste förnyas varje år.

Bostadstillägget är ett komplement till de statliga bostadsbidrag och bostadstillägg som 
Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten handlägger. Det utgår endast till de 
personer som har ansökt och fått beviljat dessa statliga bidrag och ändå inte har 
minimibeloppet kvar efter att hyra är betald. Till bostadskostnad räknas hyra. Hushållsel 
räknas inte in i hyran. Extra, frivilliga tillägg som exempelvis kabel-TV, får inte räknas 
med i hyreskostnaden. Personen ska dessutom ha någon form av inkomst, till exempel 
aktivitets- eller sjukersättning. 

För att hålla nere den administrativa kostnaden föreslås en minimigräns för utbetalning 
till 100 kronor per månad. Ett styrdokument för vilka kriterier och regler som ska gälla 
för bostadstillägget i Katrineholms kommun biläggs utredningen. Vård- och 
omsorgsnämnden föreslås ansvara för att ta fram riktlinjer och rutiner för hantering av 
det kommunala bostadstillägget. Avgiftshandläggare på vård- och omsorgsförvaltningen 
föreslås hantera ansökan och delegeras rätten att besluta om kommunalt bostadstillägg 
till den enskilde. Vård- och omsorgsförvaltningen föreslås ta fram underlag för att 
informera om förändringarna till berörda. 

Det kommunala bostadstillägget föreslås gälla under resterande del av mandatperioden 
2021-2022 och ska utvärderas inom giltighetstiden. I utvärderingen är det även viktigt att 
följa upp KBF ur ett jämställdhetsperspektiv för att se vem som får vad av kommunens 
resurser, på vilka villkor och varför. Detta kan leda till behov av att göra förändringar i 
utformning av riktlinjer och regler kring KBF.  

Emma Odén
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Axel Stenbeck
Kommunstyrelsen

Revidering av arkivreglemente
Förvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta revidering av 

arkivreglemente.
2. Reglementet träder i kraft den 1 januari 2021

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i februari i år att anta förbundsordning för 
kommunalförbundet Sydarkivera, vilket betyder att Katrineholms kommun från och med 
den 1 januari 2021 är förbundsmedlem i kommunalförbundet Sydarkivera.

Sydarkivera tillhandahåller, förutom råd och stöd i arkivfrågor, digitalt slutarkiv samt 
utövar tillsyn över kommunens arkiv- och informationshantering. För att Sydarkivera ska 
ha laglig rätt att utöva tillsyn samt överta och förvara handlingar i digitalt slutarkiv 
behöver Sydarkivera utses till arkivmyndighet.

Då kommunstyrelsen fortsatt ansvarar för pappersarkivet är både Sydarkivera och 
kommunstyrelsen arkivmyndighet i vad som kallas för delad arkivmyndighet. Sydarkivera 
är gemensam arkivmyndighet och kommunstyrelsen är lokal arkivmyndighet.

Det nya arkivreglementet bygger på Sydarkiveras mall och struktur men anpassad efter 
Katrineholms kommuns grafiska profil.  

Ärendets handlingar
 Förslag till reviderat arkivreglemente för Katrineholms kommun
 Nuvarande arkivreglemente för Katrineholms kommun 

Ärendebeskrivning
Under 2015 uppstod det oklarheter hos några av Sydarkiveras medlemmar om 
riktigheten i delad arkivmyndighet. Sydarkiveras lösning där tillsyn och digitalt 
bevarande förs samman i ett kommunalförbund är en ovanlig lösning och osäkerheter 
uppstod om lagligheten. 

I den statliga utredningen ”Härifrån till evigheten”, SOU 2019:58, fastslås att det inte 
finns något hinder mot att kommuner och regioner går samman och bildar ett 
kommunalförbund som därigenom får ett visst ansvar för någon del eller samtliga delar 
av arkivmyndighetens uppgifter.

Axel Stenbeck
Utredare
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Arkivreglemente för 
Katrineholms kommun
Information behövs både i dag och i framtiden. Den ska finnas till hands när 
den efterfrågas. Då behövs noggrann planering och säker förvaring. 
Kommunerna har ansvar för att verksamhetsinformation bevaras och görs 
tillgänglig. Det handlar om att säkerställa en långsiktig 
informationsförsörjning.

Bestämmelser om arkiv i offentlig förvaltning finns i arkivlagen (1990:782) 
och arkivförordningen (1991:446) samt i offentlighets - och sekretesslagen 
(2009:400). I det här reglementet finns särskilda bestämmelser för 
Katrineholms kommun som kommunfullmäktige har beslutat om med stöd 
av 16 § arkivlagen. Bestämmelserna i reglementet är teknikneutrala och 
gäller oavsett hur information lagras, struktureras och förmedlas.

Omfattning
Reglementet gäller för kommunens samlade verksamhet, det vill säga alla myndigheter i 
Katrineholms kommun.

Med myndighet avses i detta reglemente:

 Fullmäktige och dess revisorer.

 Kommunstyrelsen.

 Nämnder och styrelser med förvaltningar.

 Andra styrelseformer med självständig ställning.

 Juridiska personer som till exempel aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och 
stiftelser där Katrineholms kommun utövar har ett rättsligt bestämmande inflytande.

Arkivreglementet blir gällande i kommunala företag endast efter associationsrättsligt bindande 
beslut - det vill säga bestämmelser i bolagsordning, ägardirektiv eller motsvarande. 

Vid delat ägarskap eller kommunalförbund fastställs arkivansvaret av berörda parter efter 
samråd med respektive arkivmyndigheter.

Syftet med informationsförvaltning (arkivvård)
Arkiv dokumenterar beslut, aktiviteter och minnen. Arkivet utgör ett unikt och oersättligt arv 
som bevaras för kommande generationer. Handlingsoffentlighet garanterar rätten till insyn i 
såväl ärenden, som i myndighetens verksamhet i stort. 

Myndigheternas arkiv ska hanteras så att följande tillgodoses:

 Rätten att ta del av allmänna handlingar

 Information för rättsskipning och förvaltning 

 Forskningens behov
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Organisation och ansvar
Ansvaret för arkivet är delat mellan den gemensamma arkivmyndigheten – Sydarkivera, och den 
lokala arkivmyndigheten - kommunstyrelsen. Katrineholms kommuns arkivmyndighet, benämns 
i fortsättningen den lokala arkivmyndigheten.

Arkivmyndigheter

Gemensam arkivmyndighet
Kommunalförbundet Sydarkiveras förbundsstyrelse är gemensam arkivmyndighet för 
förbundsmedlemmarna. Den gemensamma arkivmyndigheten benämns i fortsättningen 
Sydarkivera.

Sydarkiveras ansvarsområden: 

 Meddela de riktlinjer som behövs för en god arkivvård.

 Ansvara för tillsyn över förbundsmedlemmarnas arkiv. 

 Rapportera brister som konstaterats vid tillsyn till lokal arkivmyndighet eller myndighet, 
med begäran om åtgärd.

 Ansvara för vården av arkiv i den mån att dessa överlämnats till Sydarkivera.

Lokal arkivmyndighet
Lokal arkivmyndighet för Katrineholms kommun är kommunstyrelsen.

Den lokala arkivmyndighetens ansvarsområden: 

 Ansvara för att implementera de riktlinjer som Sydarkivera har beslutat om.

 Ansvara för vården av arkiv i den mån att dessa överlämnats till den lokala 
arkivmyndigheten.

Arkivfunktion

Sydarkiveras arkivfunktion
Under den gemensamma arkivmyndigheten ska finnas en gemensam arkivfunktion, 
Sydarkiveras förvaltning. 

Sydarkiveras förvaltnings ansvarsområden:

 Utöva tillsyn över förbundsmedlemmarnas arkiv i enlighet med Sydarkiveras 
förbundsordning och handlingsprogram.

 Rapportera brister som konstaterats vid tillsyn till den gemensamma arkivmyndigheten, den 
lokala arkivmyndigheten samt den berörda myndigheten. 

 Tillhandahålla verktyg för egenkontroll när det gäller arkiv och informationshantering. 

 Ta initiativ till åtgärder för att främja arkivvården hos förbundsmedlemmarna. 

 Vårda och tillhandahålla till Sydarkivera överlämnade arkivhandlingar. 

 Vårda och tillhandahålla Sydarkiveras arkiv.

 Verka för att hålla arkiven tillgängliga och för deras användning i kulturell verksamhet, 
forskning och i det löpande förvaltningsarbetet.

 Ge information, rådgivning och annat stöd åt förbundsmedlemmarna när det gäller arkiv, 
informationshantering och informationssäkerhet.

 Samordna arbetet med att ta fram mallar för informationshanteringsplaner och granska 
förslag till gallringsbeslut.
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 Samordna och leda arbetet med att planera och genomföra leverans av information från IT 
baserade verksamhetssystem.

 Förvalta klassificeringsstruktur och mallar inom arkivredovisning och informationshantering 
inom VerkSAM Arkivredovisning.

 Tillhandahålla utbildning om arkiv och informationshantering. 

 Biträda förbundsmedlemmarna med specialistkompetens inom verksamhetsområdet.

Lokal arkivfunktion
För att planera och verkställa den lokala arkivmyndighetens uppgifter enligt detta reglemente 
finns en lokal arkivfunktion som utgörs av ett kommunarkiv.

Arkivföreståndare svarar under den lokala arkivmyndigheten för förvaltning av överlämnade 
arkiv.

Den lokala arkivfunktionens ansvarsområden och uppgifter:

 Vårda och tillhandahålla arkivhandlingar som har överlämnats till den lokala 
arkivmyndigheten.

 Hantera leveranser av arkivhandlingar till den lokala arkivmyndigheten.

 Verka för att hålla arkiven tillgängliga och för deras användning i kulturell verksamhet, 
forskning och i det löpande förvaltningsarbetet.

 Hantera egenkontroll när det gäller arkiv och informationshantering.

 Delta i arbetet med tillsyn tillsammans med Sydarkivera.

 Samordna arbetet med framtagande av informationshanteringsplaner.

 Delta i arbetet med att planera och genomföra leveranser av arkiv till Sydarkivera.

 Ge information, rådgivning och annat stöd åt myndigheterna när det gäller arkiv och 
dokumenthantering.

 Samråda i god tid med Sydarkivera om man vill lämna över hela arkivmyndighetsansvaret.

Myndigheten
Varje myndighet som omfattas av bestämmelserna i detta reglemente ska fastställa 
organisation och ansvarsfördelning (arkivorganisation) för att förvalta den information som 
hanteras i myndighetens verksamhet.

Myndighetens ansvarsområden och uppgifter:

 Utse en arkivansvarig, som är ytterst ansvarig för informationsförvaltningen. 
Förvaltningschef/VD är arkivansvarig om inte myndigheten utser någon annan. 
Arkivansvarig ska utse en eller flera personer som svarar för det att sköta det löpande 
arbetet med

 Informationsförvaltning, planering av dokumenthantering och informationsredovisning 
(arkivombud och vid behov arkivsamordnare).

 Framställa handlingar som ska bevaras med material och metoder som garanterar 
informationens beständighet.

 Framtagande av informationshanteringsplaner.

 Besluta om gallring när det gäller myndighetens kärnverksamheter efter samråd med 
Sydarkivera och den lokala arkivmyndigheten.

 Delta i arbetet med att planera och genomföra leveranser av arkiv till Sydarkivera 
(elektroniska arkiv) och den lokala arkivmyndigheten (pappersarkiv).
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 Samråda i god tid med Sydarkivera innan myndigheten tar beslut som får konsekvenserna 
för sin hantering av allmänna handlingar när organisation eller arbetssätt ändras samt i 
samband med byte av lokaler eller vid införande av nya informationssystem. Samråd ska 
ske med Sydarkivera.

 Samråda i god tid med Sydarkivera om myndigheten har för avsikt att överföra verksamhet 
till enskilt organ.

 Samråda i god tid med Sydarkivera innan myndigheten beslutar om gallring och antar 
informationshanteringsplan.

Planera informationshantering
Hantering av information ska styras och planeras. 

För de handlingar som ska bevaras ska myndigheten ta fram en strategi för bevarande i samråd 
med Sydarkivera.

Informationshanteringsplan
Varje myndighet ska upprätta en förteckning över allmänna handlingar med 
hanteringsanvisningar och beslut om gallring. 

Informationshanteringsplanen ska hållas aktuell.

Planen ska bör ses över i samarbete med Sydarkivera minst en gång per mandatperiod och 
utöver det snarast uppdateras om det finns förändringar som påverkar 
informationsförvaltningen.

Planen ska ta upp alla de olika typer av information som finns hos myndigheten och innehålla 
uppgifter om hur dessa ska hanteras ur arkivsynpunkt.

Förändring av gallringsbeslut ska ske i samråd med Sydarkivera.

Redovisa information

Arkivbeskrivning
Myndigheten ska beskriva sin informationshantering i en arkivbeskrivning.

Beskrivningen ska ge en samlad överblick över myndighetens information och hur den hanteras 
samt vara utformad så att den underlättar användningen.

Arkivförteckning
Arkiv som överlämnats till lokala arkivmyndigheten förtecknas av lokala arkivmyndighetens 
arkivfunktion. Arkiv som överlämnats till Sydarkivera förtecknas av Sydarkiveras förvaltning.

Arkivförteckningen ska utformas så att den kan användas som sökingång till arkivet och som 
instrument för kontroll av arkivet. 

Myndigheten ska dokumentera hur informationen förvaras och kunna kontrollera om 
information saknas. 

Om informationshanteringsplaner har tagits fram i enlighet med de riktlinjer som meddelas 
från Sydarkivera så behöver inte särskild arkivförteckning upprättas hos myndigheterna.

Förvalta information
Varje myndighet svarar för att vårda sitt arkiv genom att systematisera, beskriva, redovisa, 
avgränsa och skydda informationen. 
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Systematisera
Myndighetens arkiv ska hållas skilt från andra arkiv som myndigheten förvarar.

Handlingarna ska under hela bevarandetiden förvaras och skyddas så att en hållbar fysisk och 
logisk struktur finns kvar.

Förvara/lagra
Förvarings- eller lagringsplats ska utformas enligt Riksarkivets och Sydarkiveras riktlinjer. 

Nya förvarings- eller lagringsplatser ska utformas i samråd med Sydarkivera.

Gallra och rensa
Med gallring avses förstöring av allmänna handlingar. Beslut om gallring ska verkställas av 
ansvarig myndighet. Det innebär att handling som ska gallras ska utan dröjsmål förstöras. 
Information som innehåller uppgifter som omfattas av sekretess ska destrueras på ett sådant 
sätt så att otillbörlig åtkomst förhindras, det gäller även databärare där sådana uppgifter 
raderats. 

Hantering av allmänna handlingar i samband med omstrukturering av information, t.ex. vid byte 
av media, räknas som gallring om detta medför:

 Informationsförlust.

 Förlust av möjliga sammanställningar.

 Förlust av sökmöjligheter.

 Förlust av möjligheten att fastställa informationens autenticitet.

Allmänna handlingar får endast gallras med stöd i lag, förordning eller efter beslut av 
myndigheten eller den lokala arkivmyndigheten (då arkiv överlämnats till arkivmyndigheten).

All gallring ska redovisas i informationshanteringsplanen eller i särskilda gallringsbeslut som tas 
fram i samråd med Sydarkivera.

Den gemensamma och den lokal arkivmyndighet har rätt att föreskriva undantag från gallring i 
myndigheternas arkiv, i det fall gallring inte strider mot bestämmelser i lag.

Handlingar som inte ska tillhöra arkivet ska fortlöpande rensas eller på annat sätt avskiljas från 
arkivhandlingarna. Rensning ska senast genomföras i samband med att handlingar överlämnas 
till arkivmyndighet.

Överlämna

Överlämna till annan myndighet
Om en myndighet har upphört med sin verksamhet helt eller delvis och verksamheten överförs 
till annan kommunal myndighet eller till juridisk person som omfattas av 2 kap 3 § offentlighets- 
och sekretesslagen, kan arkivet överlämnas till den myndighet eller det organ som fortsätter 
verksamheten. Myndigheten bör samråda med Sydarkivera och den lokala arkivmyndigheten. 
Om verksamheten uppdelas på flera myndigheter beslutar Sydarkivera och den lokala 
arkivmyndigheten efter förslag av berörda myndigheter hur arkivet ska hanteras.

Överlämna till arkivmyndighet
Arkivhandlingar som inte längre behövs i den löpande verksamheten bör överlämnas till 
arkivmyndighet. Överlämnande av arkivhandlingar till lokal arkivmyndighet och/eller 
Sydarkivera bör ske först sedan skriftlig överenskommelse upprättats mellan parterna.

Om myndighet upphört och dess verksamhet inte överförts till annan kommunal myndighet 
eller till juridisk person enligt ovan ska arkivet överlämnas till lokal arkivmyndighet och/eller 
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Sydarkivera senast 3 månader efter det att myndigheten upphört med verksamheten. Berörda 
myndigheter ska vid dessa tillfällen samråda med Sydarkivera och/eller den lokala 
arkivmyndigheten. 

När lokal arkivmyndighet och/eller Sydarkivera övertagit arkiv ifrån annan myndighet enligt 
detta reglemente så övergår hela ansvaret för arkivet. 

Lokal arkivmyndighet äger rätt att besluta om särskild avgift för arkiv som deponeras hos 
arkivmyndigheten utan att överlämnas.  

Utlån
Myndighet får låna ut arkivhandlingar endast till kommunala eller statliga myndigheter för 
tjänsteändamål. Utlån får endast ske i undantagsfall.

Utlån ska vara tidsbegränsade och ske enligt tryckfrihetsförordningens och offentlighets- och 
sekretesslagens bestämmelser. Utlåning av originalhandlingar ska i möjligaste mån begränsas.

Utlånande lokal arkivmyndighet ska förvissa sig om att arkivhandlingarna under lånetiden 
hanteras varsamt samt tillse att arkivhandlingarna efter det att lånetiden löpt ut återlämnas.

Definitioner
För mer fördjupande förklaringar se Sydarkiveras handbok på webben.

 Allmän handling

Med handling förstås framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, 
avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel. Handling är 
allmän, om den förvaras hos myndighet och enligt Tryckfrihetsförordningen är att anse 
som inkommen till eller upprättad hos myndighet. Allmänna handlingar är normalt 
offentliga men kan ibland innehålla sekretessuppgifter.

 Arkiv

Den samlade mängden allmänna handlingar som dokumenterar den verksamhet eller 
de verksamheter som myndigheten bedriver. Omfattar samtliga informationssystem 
(analoga och digitala) som hanterar allmänna handlingar/allmän information.

 Arkivansvarig

Arkivansvarig utses av nämnd eller styrelse och har det formella ansvaret för 
myndighetens arkiv. De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att se till att det finns 
resurser och kompetens för att hantera informationsförvaltningen (arkivvården) på 
myndigheten.

Arkivansvarig är en länk mellan arkivmyndigheten och de egna verksamheterna. Rollen 
är främst bevakande men innebär också en arbetsledande funktion för arkivombuden 
och eventuell arkivsamordnare.

 Arkivredogörare/ arkivombud

Roll som innebär att en anställd har till uppgift att ta hand om den löpande 
informationsförvaltningen (arkivvården) hos en nämnd eller kommunalt företag.

 Arkivsamordnare

Roll som innebär att en anställd har till uppgift att samordna arbetet med arkiv- och 
dokumenthantering på en förvaltning. Fungerar som samordnare för myndighetens 
arkivombud. 

 Arkivbeskrivning

Enligt både offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen ska varje myndighet 
upprätta en beskrivning av myndighetens allmänna handlingar (arkivbeskrivning). 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19490105.htm#K2P6
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Beskrivningen ska ge en överblick av myndighetens information, organisation och hur 
informationen hanteras. Varje nämnd eller kommunalt bolag bör ha en egen 
arkivbeskrivning.

 Arkivbildare

Den myndighet eller verksamhetsfunktion som i sin verksamhet tar emot och skapar 
handlingar. Till exempel nämnd eller kommunalt bolag.

 Arkivfunktion

Organisation eller befattning som fungerar som förvaltning för arkivmyndigheten.

 Lokal arkivfunktion

Benämning på arkivfunktion hos förbundsmedlem (ofta kommunarkiv eller liknande) 
vid delat arkivreglemente.

 Gemensam arkivfunktion

Under den gemensamma arkivmyndigheten ska finnas en gemensam arkivfunktion, 
Sydarkiveras förvaltning.

 Arkivförteckning

Systematisk lista över innehållet i ett arkiv.

 Arkivmyndighet

Myndighet som har tillsynsansvar och kan överta arkiv från andra myndigheter.

 Lokal arkivmyndighet

Myndighet hos förbundsmedlem som ansvarat för kommunen/regionens arkivdepåer 
för analoga arkiv vid delat arkivmyndighet.

 Gemensam arkivmyndighet

Sydarkiveras förbundsstyrelse är arkivmyndighet och har tagit över ansvaret för tillsyn 
samt för att långtidsbevara den digitala information som medlemmarna har 
överlämnat för arkivering.

 Arkivredovisning

Dokumentation som redovisar hur allmän information hanteras i verksamheten. I 
arkivredovisning ingår klassificeringsstruktur, dokumenthanteringsplan, 
arkivbeskrivning och arkivförteckning.

 Egenkontroll

Kontroll av arkiv och dokumenthantering genom organisering av rutiner, kontroller och 
processer för att uppnå fastställda mål i verksamheten.

 Informationsförvaltning (arkivvård)

Verksamhet för att ta emot eller skapa information som ska hanteras, distribueras och 
till slut bevaras eller gallras. Med hantera menas att systematisera, beskriva, redovisa, 
avgränsa och skydda information som hör till arkivet. Bestämmelser om arkivvård finns 
i Arkivlagen. 

 Informationshanteringsplan

Förteckning över allmänna handlingar med hanteringsanvisningar och beslut om 
gallring. Även kallad dokumenthanteringsplan.

_______________________ 
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- dokumentet följs upp och revideras 
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Arkivreglemente med 
tillämpningsföreskrifter 
AL: Arkivlagen 

Arkivreglemente med tillämpningsföreskrifter 
1 § 

Reglementet gäller för kommunfullmäktige, kommunens myndigheter och övriga kommunala 
organ. Med myndigheter avses i reglementet kommunens revisorer, kommunstyrelsen och 
övriga nämnder samt andra kommunala organ med självständig ställning.  

Reglementet gäller även för aktiebolag, där kommunen utövar ett rättsligt bestämmande 
inflytande. 

Myndighetens arkivansvar (4 § AL) 
2 § 

Myndigheterna ansvarar själva för att deras arkiv vårdas i enlighet med arkivlagens 
bestämmelser och på det sätt som föreskrivs i detta arkivreglemente. 

För att myndigheterna ska kunna fullgöra sina arkivuppgifter ska det finnas arkivansvarig och 
arkivredogörare. Vid organisations- och verksamhetsförändringar inom myndigheten är 
arkivansvarig skyldig att samråda med arkivmyndigheten. 

Arkivmyndigheten (7-9 §§ AL) 
3 § 

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. 

Arkivmyndigheten utövar tillsyn över att kommunens myndigheter fullgör sina skyldigheter 
beträffande arkivbildningen och dess syften samt över arkivvården i kommunen. 

Hos arkivmyndigheten ska finnas ett kommunarkiv. 

Kommunarkivet ska vårda hos sig förvarat arkivbestånd samt främja arkivens tillgänglighet och 
deras användning i kulturell verksamhet och forskning. 

Kommunarkivet kan även omhänderta arkiv från enskilda arkivbildare av lokalhistorisk 
betydelse, eftersom sådana arkiv speglar samhället och dess förändringar i lika hög grad som 
de kommunala arkiven. 

Kommunarkivet ger myndigheterna råd och anvisningar i arkivfrågor samt utfärdar riktlinjer för 
arkivhanteringen. 

Redovisning av arkiv (6.1- 6.2 § AL)  
4 §  

Varje myndighet ska redovisa sitt arkiv genom information om vilka slag av handlingar som 
finns och hur arkivet är organiserat (arkivbeskrivning). Vidare ska en förteckning finnas över de 
handlingar som förvaras i myndighetens arkiv (arkivförteckning).  
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Varje myndighet ska dessutom upprätta en plan som beskriver myndighetens handlingar och 
hur dessa hanteras (dokumenthanteringsplan).  

Dessa dokument ska fortlöpande revideras.  

Rensning (6.4 § AL)  
5 § 

Handlingar, som inte ska tillhöra arkivet, ska fortlöpande rensas eller på annat sätt avskiljas från 
arkivhandlingarna.  

Rensningen ska genomföras av person med god kännedom om handlingarnas betydelse för 
förståelsen av ärendet, normalt den som har handlagt ärendet. Rensningen bör ske senast i 
samband med arkivläggningen.  

Bevarande och gallring (10 § AL)  
6 §  

Myndighet beslutar efter samråd med arkivmyndigheten om gallring av handlingar i sitt arkiv, 
såvida ej annat följer av lag eller förordning. Arkivmyndigheten kan dock besluta om 
gallringsregler för handlingar, som förekommer hos samtliga nämnder, så kallade generella 
gallringsbeslut.  

Handlingar som gallras ska utan dröjsmål förstöras, i början av varje nytt år.  

Överlämnande (9, 14-15 §§ AL) 
7 §  

Arkivmyndigheten övertar arkiv eller delar därav från myndigheterna i enlighet med 
överenskommelse eller bestämmelser i arkivlagen eller annan författning.  

Annat överlämnande, t ex till myndighet utanför kommunen, kräver stöd av lag eller särskilt 
beslut av fullmäktige. Arkivhandlingar får inte överlämnas till privaträttsligt objekt. 

Arkivbeständighet och arkivförvaring (5.2 § och 6.3 § AL)  
8 § 

Handlingar, som ska bevaras, ska framställas med material och metoder som garanterar 
informationens beständighet. Arkivhandlingar ska alltid förvaras under betryggande former.  

Närmare bestämmelser om arkivbeständighet och förvaring meddelas av arkivmyndigheten.  

Utlåning  
9 §  

Utlåning av arkivhandlingar ska ske under sådana former att risk för skador eller förluster inte 
uppkommer. Kommunala myndigheter får låna handlingar mot kvittens. Dessa ska normalt 
återlämnas senast efter en månad. Kommunala handlingar får inte lånas ut till personer som 
inte är anställda inom kommunen. För lån av enskilda handlingar krävs kontaktpersoner 
och/eller depositionsavtal för respektive förening, företag, person etc. 

Förutsättningen för utlåning är att utlämnande ska ske i enlighet med tryckfrihetsförordningens 
och sekretesslagens bestämmelser. 

 

_______________________  
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Kommentarer och tillämpningsföreskrifter 
§ 1 

Kommentar 

Med självständig ställning menas att enheten fattar egna beslut. Exempel på en sådan enhet är 
överförmyndaren, som saknar en egen nämnd. Fullmäktigeberedningar och nämndutskott 
sorterar under fullmäktige respektive nämnd. 

Även kommunala bolag är likställda med annan myndighet. Fullmäktige måste genom 
bestämmelse i ägardirektiven ta beslutet om att tillämpa reglementet på ett associationsrättsligt 
bindande sätt. 

§ 2 

Kommentar 

Myndigheten behöver en arkivansvarig befattningshavare som har till uppgift att bevaka 
arkivfrågorna och som svarar för kontakterna mellan nämnd, personal och arkivmyndighet. Den 
som utses till arkivansvarig ska vara medveten om och insatt i sitt ansvarsområde och även 
känna till kommunarkivets verksamhet. Hela ansvaret får inte ligga på arkivredogörarna. 

Hos stora myndigheter kan funktionen som arkivansvarig behöva förstärkas. Flera personer kan 
utses till arkivansvariga, dock måste ansvaret dem emellan tydligt avgränsas. 

Utöver arkivansvariga måste det finnas arkivredogörare, som svarar för de praktiska 
arkivvårdande insatserna. De bör väljas på en sådan nivå att insatserna lätt kan förenas med 
övriga arbetsuppgifter. En sammankoppling med registratorsfunktionen kan vara lämplig. 

Arbetsuppgifter som åligger arkivansvarig bör innefatta följande: 

• Känna till bestämmelser och anvisningar som rör arkivvård 

• Följa arkivlagens och kommunens arkivreglementes m.m. tillämpning 

• Följa arkivfrågorna i budgetarbete och övrig planering 

• Följa arkivfrågorna när myndighetens organisation eller arbetssätt ändras 

• Ansvara för upprättande av arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan i 

• samråd med arkivmyndigheten 

• Informera berörd personal om arkiv 

• Samråda med arkivmyndigheten/kommunarkivet och arkivredogörarna 

 

Arbetsuppgifter som åligger arkivredogörare bör innefatta följande: 

• Känna till bestämmelser och anvisningar som rör myndighetens arkivvård 

• Vårda myndighetens/förvaltningens handlingar 

• Hålla handlingarna tillgängliga i enlighet med offentlighetslagstiftningen  

• Tillsammans med arkivansvarig utarbeta arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan  

• Verkställa beslutad gallring  

• Se till att arkivbildningen sker i enlighet med dokumenthanteringsplanen  

• Förbereda avlämning av handlingar till kommunarkivet • 

• Samråda med den arkivansvarige och kommunarkivarien i arkivfrågor. 
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§ 3 

Kommentar 

Tillsynen ska ske genom regelbundet återkommande besök hos myndigheterna. Den ska 
dokumenteras genom skriftliga rapporter. 

Tillsynen som åligger arkivmyndigheten omfattar uppgifter om: 

• Myndighet/förvaltning 

• Arkivansvarig och arkivredogörare  (Vilka uppgifter och ansvar)  

• Arkivbeskrivning, dokumenthanteringsplan (Behov av åtgärder) 
och arkivförteckning, översiktlig hos  
förvaltningar  

• Arkivförvaringen   (Hur förvaras handlingar, ordning i arkivet)  

• Arkivlokalen    (Brandklass, klimat, lås, yta)  

• Leveranser till kommunarkivet   (I enlighet med dokumenthanteringsplan)  

• Registrering/diarieföring  (Registrator, diarieplan, IT-stöd, o s v)  

• Upptagningar på optiska och  (Förteckning över magnetiska medier, register, 
överföring och uttag)  

• Gallring/rensning  (Gallring handlingar, rensning akter)  

• IT-ansvarig  (Systemansvariga) 

Rådgivning är ett normalt inslag i kommunarkivets verksamhet. Arbetsfördelningen mellan 
myndigheterna och kommunarkivet är den som framgår av dessa tillämpningsanvisningar. Om 
myndigheterna saknar egen kompetens på något område, kan kommunarkivet biträda med råd 
och anvisningar. 

Arkivlagen betonar särskilt att myndigheternas arkiv är en del av det nationella kulturarvet. Det 
är dock viktigt att framhålla att också arkiv utanför myndighetssektorn i lika mån är bärare av 
information av stort kulturellt värde. 

Kommunarkivet ska på olika sätt ta tillvara dessa värden. Detta kan ske genom 
omhändertagande av enskilda arkiv som haft betydelse för den lokala historien, att göra arkiven 
tillgängliga genom studiebesök och att i övrigt verka för ett traditionsbevarande och 
historiemedvetande i kommunen. 

§ 4 

Kommentar 

Arkivbeskrivningen ska visa arkivets struktur, arbetsuppgifter, organisation fr.o.m. tidpunkten för 
senaste större omorganisation. Arkivbeskrivningen ska också upplysa om vem eller vilka som 
ansvarar för myndighetens arkivvård. 

Syftet med arkivbeskrivningen är att ge allmänheten, förtroendevalda och tjänstemän den 
inledande orientering som krävs för att den mer detaljerade arkivförteckningen ska bli 
användbar. Beskrivningen bör därför vara kortfattad och uppställd på ett sätt, som gör den lätt 
för lekmannen att förstå. 

I arkivbeskrivningen bör följande rubriker ingå: 
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• Arkivbildare/myndighet: 

• Tillkomst: 

• Verksamhet: 

• Organisation: 

• Historik: 

• Förändringar: 

• Arbetsuppgifter: 

• Handlingar: 

o Förvarar handlingar för tiden: 

o Leveranser till arkivmyndigheten: 

• Arkivansvarig: 

• Arkivredogörare: 

• IT-ansvarig (ifråga om myndighetens IT-system): 

• Förteckning över nämndens samtliga personregister förvaras hos: 

 

Dokumenthanteringsplanen För att kunna åstadkomma en effektiv dokumentstyrning är 
upprättande av dokumenthanteringsplan nödvändig. I en modern förvaltning, där handlingarna 
bearbetas och lagras med hjälp av olika medier, är dokumenthanteringsplanen särskilt 
betydelsefull. Den ger en översikt och möjlighet till kontroll som annars går förlorad och ökar 
möjligheterna till insyn i myndighetens verksamhet. 

Varje myndighet ska därför upprätta en plan som beskriver myndighetens handlingar och hur 
dessa hanteras. Planen revideras vid behov, när nya handlingar tillkommer eller handlingars 
benämning eller funktion förändras, samt vid organisations- eller övriga förändringar. 

I dokumenthanteringsplanen redovisas myndighetens samtliga handlingar, enligt 
verksamhetsindelning, med regler för bevarande och gallring samt råd om den praktiska 
hanteringen och leveranser till kommunarkiv.  

Redan vid registrering och framställning av handlingar ska myndigheten ta hänsyn till 
betydelsen av ändamålsenlig arkivvård och behovet av arkivbeständighet sett ur arkivsynpunkt 
(5 § AL). Enligt 6.1 § AL ska arkivet organiseras på ett sådant sätt att rätten att ta del av allmänna 
handlingar underlättas.  

Enligt arkivlagen § 4 och 6.2 och § 2 i detta reglemente är det myndigheten som ansvarar för att 
arkivbeskrivning respektive dokumenthanteringsplan upprättas och uppdateras vid 
förändringar. 

Arkivförteckningen är ett inventarium över handlingar. Handlingarna redovisas på volymnivå 
(band, arkivkartong, kortlåda, pärm etc.) strukturerade i enlighet med allmänna arkivschemat. 
Kommunarkivet upprättar systematisk arkivförteckning över för slutförvaring levererat material. 
Syftet med arkivförteckningen är att dels möjliggöra sökning och åtkomst av specifika 
handlingar, dels fixera arkivet och därmed minska risken för att handlingar försvinner. 

En översiktlig förteckning ska finnas hos nämnder/förvaltningar, eventuellt i form av en utökad 
dokumenthanteringsplan. Myndigheterna bör beakta att hantering och lagring av digitala 
medier kräver redovisning av samtliga handlingar som finns i systemen och ska således 
redovisas i dokumenthanteringsplanerna. 
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§ 5  

Kommentar  

Aktrensning innebär att akten i ett ärende befrias från arbetspapper, som endast är av tillfällig 
betydelse och som är obehövliga för förståelsen av ärendet. Det kan gälla oviktiga 
minnesanteckningar, utkast, övertaliga kopior och dubbletter. Rensning får aldrig förväxlas med 
gallring, som kräver ett beslut från styrelse/nämnd. (Se även 6 §). 

§ 6 

Kommentar 

Gallring innebär att handlingar i ett arkiv förstörs eller att uppgifter som ingår i en upptagning 
utplånas efter gallringsbeslut taget av styrelse/nämnd. Bevarande innebär att handlingar ska 
finnas kvar för all framtid (för evigt). 

Gallringsbara handlingar ska aldrig lämnas till kommunarkivet. Enbart de handlingar, som enligt 
gällande dokumenthanteringsplan ska bevaras, får lämnas till kommunarkivet. 

Särskilda föreskrifter om bevarande och gallring kan finnas i lag, förordning eller genom beslut 
av datainspektionen. Av dokumenthanteringsplanen framgår vilka handlingar, som ska gallras, 
samt gallringsfrister. 

All gallring bör ske med restriktiv inställning. Den lokala dokumenthanteringsplanen gäller som 
gallringsbevis. Undantag görs för äldre handlingar i arkivet, där det saknas aktuell plan. I sådana 
fall skrivs ett särskilt gallringsprotokoll för handlingar som gallras. 

Vid gallring ska beaktas att arkiven utgör en del av kulturarvet. 

Följande slag av handlingar ska enligt arkivlagen undantas från gallring: 

• handlingar som kan behövas för allmänhetens insyn i myndigheters 

verksamhet 

•  handlingar som kan behövas för kommunens förvaltning eller för framtida 

utredningar 

• handlingar som kan ha rättslig betydelse 

• handlingar av värde för framtida forskning 

Det fjärde undantaget om värdet av bevarande för framtida forskning ligger främst inom 
arkivmyndighetens kompetensområde, även om denna inte har huvudansvaret för 
handlingarna hos myndigheten. När handlingar väl har inkommit till kommunarkivet har 
respektive nämnd/förvaltning lämnat ifrån sig rätten till handlingarna, för vilka härefter 
kommunarkivet ansvarar. 

"Samråd" betyder att myndigheten inte kan besluta om gallring utan att först ha inhämtat 
synpunkter från arkivmyndigheten. Samråd ska ske vid upprättande eller revidering av 
dokumenthanteringsplan. 

Det kan exempelvis i riksarkivets författningssamling finnas önskemål om bevarande av vissa 
handlingar, som den lokala myndigheten anser sig kunna gallra. Det kan också finnas fall, där 
arkivmyndigheten anser att handlingar bör sparas för att det eventuellt kan finnas intresse från 
forskare i framtiden. I sådana fall ska kommunarkivet lämna synpunkter till beslutande 
myndighet. 

Utgallrade sekretesskyddade eller andra integritetskänsliga handlingar ska alltid förstöras under 
kontroll, malas eller brännas. Övriga utgallrade handlingar får lämnas till pappersåtervinning. 
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7 § 

Kommentar 

När arkivhandlingar inte längre behövs för den löpande verksamheten hos en myndighet, kan 
de efter överenskommelse med arkivmyndigheten övertas av kommunarkivet för fortsatt vård. 
Av dokumenthanteringsplanen framgår när så ska ske. Handlingarna ska levereras i av 
kommunarkivet föreskrivna arkivkartonger och åtföljas av ifylld leveransreversal. Innan leverans 
ska alltid tid bokas med kommunarkivet. Lämnas handlingar utanför arkivets dörr utan 
tidsbokning, kvarstår ansvaret för handlingarna på avlämnande myndighet. 

Kommunfullmäktige har beslutat, att insända ansökningshandlingar får återsändas till den som 
ej blivit antagen till sökt tjänst (KF 1998-12-14 § 34). Elevhälsovårdsjournal får följa elev, som 
flyttar till annan kommun (KF 1999- 05-17 § 170). Register över avflyttade elever lämnas till 
kommunarkivet. 

Om en kommunal myndighet har upphört och dess verksamhet inte har förts över till annan 
myndighet inom kommunen, ska arkivet enligt 14 § AL överlämnas till arkivmyndigheten inom 
tre månader, såvida inte fullmäktige har beslutat något annat. 

8 § 

Kommentar 

Anvisningar från Riksarkivet till statliga myndigheter om framställande och förvaring av 
handlingar ska tillämpas även inom den kommunala arkivvården. Regeln har begränsats till den 
del av myndighetens arkiv som ska bevaras för framtiden. 

Myndigheternas arkiv består även av handlingar som kommer att gallras. Eftersom 
handlingarna tillkommer i en verksamhet där myndigheten har hela ansvaret, måste 
myndigheten kontrollera att dessa framställs och förvaras så att informationen kan användas 
under den tid som krävs. Dokumentationen måste alltid fylla de rättsliga krav som finns för 
verksamheten. Sådana krav finns i exempelvis skattelagstiftningen, konsumenttjänstlagen samt 
plan- och bygglagen och bör beaktas vid upprättande av dokumenthanteringsplan enligt 4 § i 
detta reglemente. 
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Datum Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen 2020-10-09 KS/2020:68 - 000
Stöd och samordning

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

Telefax:

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Henrik Skogberg
Kommunstyrelsen

Riktlinjer för Katrineholms kommuns 
minoritetspolitiska arbete 2020-2023
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Riktlinjer för Katrineholms 
kommuns minoritetspolitiska arbete 2020-2023 

Sammanfattning av ärendet
I syfte att stärka rättigheterna för de nationella minoriteterna och skydda deras språk 
och kultur är kommuner sedan den 1 januari 2019 skyldiga att ta fram mål och riktlinjer 
för sitt minoritetspolitiska arbete. Riktlinjerna beskriver kommunernas skyldigheter 
enligt nationell lagstiftning, praktisk innebörd för Katrineholms kommun samt hur 
ansvaret är fördelat. Riktlinjerna omfattar fem olika rättighetsområden: Information om 
rättigheter, Delaktighet och inflytande. Skydda och främja språk och kultur, Äldreomsorg 
på minoritetsspråk, Användning av minoritetsspråk i myndighetskontakter.

Samtliga kommuner och andra myndigheter är skyldiga att informera minoriteter om 
sina rättigheter, samt att skydda språk och kultur. Särskilt viktigt är barn som tillhör en 
nationell minoritets rätt att få utveckla sitt eget språk och sin kultur. Dessutom är 
kommuner och andra myndigheter skyldiga att ge minoriteterna inflytande i frågor som 
berör dem, samt att anta mål och riktlinjer för ett minoritetspolitiskt arbete.
Det finns en lag som beskriver vilka rättigheter som minoriteterna har i hela landet och 
inom de speciella förvaltningsområden som finns för finska, meänkieli och samiska. 
Katrineholms kommun ingår inte i ett sådant förvaltningsområde.

Målet för Katrineholms kommuns arbete är, i likhet med den nationella 
minoritetspolitiken, att skydda de nationella minoriteterna och stärka deras möjligheter 
till inflytande, samt att stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande.

Riktlinjerna skickades ut på remiss till samtliga nämnder och utefter inkomna underlag 
har det utarbetats ett förslag till nya riktlinjer.  

Inkomna synpunkter har beaktats och ändring har gjorts därefter. Alla synpunkter har 
beaktats och kommer att vara behjälpliga i det fortsatta arbetet. 
Det inkomna underlaget angående som avses att språkkunnig personal ska kunna vara 
behjälplig över nämnd/förvaltningsgränserna bör detta förtydligas, liksom 
tillvägagångssätt har noterats men är inte aktuellt och heller inte det som riktlinjerna 
syftar till.
 Det förtydligas även att bestämmelserna är inte tänkta att ersätta 13 § förvaltningslagen 
(2017:900) om rätten till tolk. Reglerna tar sikte på olika situationer. Rätten till tolk 
handlar om när tolk behövs för att ta tillvara sina rättigheter i ett möte med 
myndigheter.  
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Datum Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen 2020-10-09 KS/2020:68 - 000
Stöd och samordning

Det är samtidigt upp till var och en av verksamheterna om man vill använda sig av 
personal som anmält att språkkompetens att försäkra sig om att kompetensen når en 
tillräckligt hög nivå så att det går att garantera en rättssäker handläggning.

Annan lagstiftning, såsom lagar och förordningar om personuppgiftshantering, ska 
givetvis beaktas i arbetet med riktlinjerna.

Ärendets handlingar
 Förslag Riktlinjer för Katrineholm kommuns minoritetspolitiska arbete 2020-2023
 Yttranden finns i Akten

Ärendebeskrivning

Förvaltningens bedömning

Henrik Skogberg
Kommunstrateg

_________________

Beslutet skickas till:
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Dokumentinformation
Beslutshistorik
Antagen av XXX 20xx-xx-xx § xx

Giltighet
Gäller från och med 20xx-xx-xx

Gäller till och med 20xx-xx-xx

Förvaltarskap1

Inom XXX:s ansvarsområde

Kategori
 Inriktningsdokument

Uppföljning
Hur: 

När: 

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

I syfte att stärka rättigheterna för de nationella minoriteterna och skydda deras språk och 
kultur är kommuner sedan den 1 januari 2019 skyldiga att ta fram mål och riktlinjer för sitt 
minoritetspolitiska arbete. Riktlinjerna beskriver kommunernas skyldigheter enligt nationell 
lagstiftning, praktisk innebörd för Katrineholms kommun samt hur ansvaret är fördelat. 
Riktlinjerna omfattar fem olika rättighetsområden:

 Information om rättigheter 

 Delaktighet och inflytande 

  Skydda och främja språk och kultur

  Äldreomsorg på minoritetsspråk 

  Användning av minoritetsspråk i myndighetskontakter 

I Sverige finns idag fem erkända nationella minoriteter som omfattas av lagen om 
nationella minoriteter och minoritetsspråk. 

 Judar 

 Romer 

 Samer

 Sverigefinnar 
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 Tornedalingar

De fem erkända nationella minoritetsspråk är: 

 Finska 

 Jiddisch 

 Meänkieli 

 Romani chib 

  Samiska.

Mål 
Målet för Katrineholms kommuns arbete är, i likhet med den nationella minoritetspolitiken, 
att skydda de nationella minoriteterna och stärka deras möjligheter till inflytande, samt att 
stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande. 

Informationsskyldighet 

Nationell lagstiftning 
”Kommuner och landsting ska informera de nationella minoriteterna om deras rättigheter och det 
allmännas ansvar enligt denna lag och de föreskrifter som denna lag hänvisar till.” 

Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) 

Innebörd för Katrineholms kommun: 

 Kommunstyrelsen ansvarar för att övergripande information om de nationella 
minoriteternas rättigheter finns tillgängliga på kommunens hemsida. 

Delaktighet och inflytande

Nationell lagstiftning 
”Förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor 
som berör dem och så långt det är möjligt samråda med minoriteterna i sådana frågor.” 

Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) 

Innebörd för Katrineholms kommun:

 Samtliga nämnder ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som 
berör respektive grupp och så långt det är möjligt samråda med minoriteterna i sådana 
frågor. 

 

Skydda och främja språk och kultur
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Nationell lagstiftning 
”Det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken.” 
Språklagen (2009:600) 

”Det allmänna ska även i övrigt främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och 
utveckla sin kultur i Sverige. Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det 
egna minoritetsspråket ska främjas särskilt.” Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk 
(2009:724) 

”En elev som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska erbjudas modersmålsundervisning 
i elevens nationella minoritetsspråk.” (grundskolan, grundsärskolan, specialskolan) Skollagen 
(2010: 800) 

”Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt de 
nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska, bland annat 
genom att erbjuda litteratur på de nationella minoritets-språken” Bibliotekslagen (2013:801) 

Innebörd för Katrineholms kommun:

 Kommunen ansvarar för att erbjuda elever inom grundskolan, grundsärskolan och 
specialskolan, som tillhör någon av de nationella minoriteterna, modersmålsundervisning i 
elevens nationella minoritetsspråk samt informera vårdnadshavare om denna rättighet. 

 De nationella minoriteternas kultur och språk ska integreras i nämndernas ordinarie 
verksamheter, t.ex. i bibliotekens utbud av litteratur, tidskrifter och annan media. 

 

Äldreomsorg på minoritetsspråk 

Nationell lagstiftning 
”En kommun som inte ingår i något förvaltningsområde ska erbjuda den som begär det 
möjlighet att få hela eller en väsentlig del av den service och omvårdnad som erbjuds inom 
ramen för äldreomsorgen av personal som behärskar finska, jiddisch, meänkieli, romani chib 
eller samiska, om kommunen har tillgång till personal med sådana språkkunskaper.” 

”Kommunen ska inom ramen för sådan omsorg beakta de äldres behov av att upprätthålla sin 
kulturella identitet”. 

Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) 

Innebörd för Katrineholms kommun:

 Personal ges tillfälle att anmäla om de behärskar något utav minoritetsspråken och önskar 
att använda det i tjänsten. 

 Om det finns personal som behärskar något av de nationella minoritetsspråken, och vill 
använda språket i tjänsten, ska den som begär det erbjudas möjlighet att få hela eller en 
väsentlig del av den service och omvårdnad som erbjuds inom ramen för äldreomsorgen 
på nationellt minoritetsspråk. 
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Användning av minoritetsspråk i myndighetskontakter 

Nationell lagstiftning 
”Utanför ett förvaltningsområde har enskilda rätt att använda finska, meänkieli respektive 
samiska vid muntliga och skriftliga kontakter i förvaltningsmyndigheters ärenden i vilka den 
enskilde är part eller ställföreträdande för part, om ärenden kan handläggas av personal som 
behärskar minoritetsspråket.” 

”Förvaltningsmyndigheter ska verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i finska, 
meänkieli respektive samiska där detta behövs i enskildas kontakter med myndigheten.” 

Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) 

Innebörd för Katrineholms kommun: 

 Personal ges tillfälle att anmäla om de behärskar något utav minoritetsspråken och önskar 
att använda det i tjänsten. 

 Om det finns personal som behärskar finska, meänkieli och samiska, och vill använda 
språket i tjänsten, ska nämnderna erbjuda enskilda personer att använda språken vid 
muntliga och skriftliga kontakter som rör ett enskilt ärende. 

Uppföljning:

Kommunstyrelsen ansvarar för att följa upp arbetet med nationella minoriteter i samband med 
revideringen av riktlinjerna. 
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Ordförandeförslag Sida 1 (1)

Datum

2020-10-12
Vår beteckning

KS/2019:404 - 739

Mottagare:

Kommunstyrelsen

Ordförandeförslag - Svar på motion om 
anhörigbehandling

Ordförandens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med hänvisning 
till socialnämndens yttrande.

Göran Dahlström (S)
Kommunstyrelsens ordförande
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Tjänsteskrivelse Sida 1 (1)

Datum

2020-10-12
Vår beteckning

KS/2019:404 - 739Kommunledningsförvaltningen
Nämndadministration

Mottagare:

Vår handläggare

Emma Fälth
Handläggare telefon

0150 - 570 15
Handläggare e-post

emma.falth@katrineholm.se

Svar på motion om anhörigbehandling

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen lämnar inget förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet

Joha Frondelius (KD) och Tomas Selig (V) har inlämnat en motion som utmynnar i följande 
yrkande:

”Att Katrineholms kommun tillsammans med regionen som första kommun/region i Sverige 
tar fram ett förslag på en anhörigbehandling utifrån motionens intentioner”. 

Motionen har remitterats till socialnämnden som föreslår att motion avslås. Motiveringen 
till detta är bland annat att socialnämnden erbjuder individanpassat anhörigstöd i såväl 
grupp som enskilt genom verksamheten Mercur. Invånare i Katrineholm har även möjlighet 
att kostnadsfritt åka till behandlingshemmet Vårnäs och ta dela av deras anhörighelg med 
övernattning. För unga anhöriga erbjuder socialnämnden anhörigstöd genom 
Ungdomsverksamheten och för yngre barn erbjuds barngrupper på familjeenheten. 

Vidare pekar socialnämnden på de självhjälpsgrupper som finns för anhöriga, exempelvis 
Alanon (anhöriga till alkoholister och beroende) och AC (Vuxna barn till alkoholister och från 
andra dysfunktionella familjer). 

Socialnämnden och regionen samverkar idag i individärenden genom att använda 
samordnad individuell plan (SIO) som är ett dokument och ett verktyg för samverkan som 
ger en helhetsbild av individens pågående och planerade vårdinsatser. 

Socialnämnden gör bedömningen att det finns goda förutsättningar att få ett bra stöd som 
anhörig i Katrineholms kommun samt goda möjligheter till samverkan med regionen. 

Ärendets handlingar

 Socialnämndens beslut 2020-09-29, § 71

 Socialförvaltningen tjänsteskrivelse, 2020-09-07

 Motion om anhörigbehandling

Emma Fälth
Utredare

Beslutet skickas till: Motionärerna, akten 



PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum Sida

Socialnämnden 2020-09-29 1 (1)

§ 71 SOCN/2020:6  759

Yttrande över motion om anhörigbehandling 
Socialnämndens beslut
Socialnämnden ställer sig bakom socialförvaltningens yttrande och föreslår 
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Reservation

Thomas Selig (V) och Dag Dunås (KD) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Joha Frondelius (KD) och Thomas Selig (V) har lämnat en motion om anhörigbehandling. 
Motionen utmynnar i följande yrkande ”att Katrineholms kommun tillsammans med 
regionen som första kommun/region i Sverige tar fram förslag på en anhörigbehandling 
utifrån motionens intentioner.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2020-09-07
 Motion om anhörigbehandling daterad 2019-12-04

Socialnämndens överläggning
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S) och Thomas 
Selig (V).

Förslag och yrkande

Thomas Selig (V) yrkar att motionen bifalls. Marie-Louise Karlsson (S) yrkar avslag på 
motionen enligt socialförvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning 
som godkänns av nämnden. I enlighet med detta ställer hon sedan proposition på sitt 
eget avslagsyrkande och Thomas Seligs (V) bifallsyrkande. Hon finner att nämnden 
beslutar i enlighet med ordförandens avslagsyrkande.

_________________

Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Akten



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)

Datum Vår beteckning

Socialförvaltningen 2020-09-07 SOCN/2020:6 - 759
Öppenvård

KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Västgötagatan 18 Org.nummer 212000-0340
Socialförvaltningen Telefon: 0150-570 00 www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post:socialforvaltningen@katrineholm.se

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Linda Qvarnström
Socialnämnden

Yttrande över motion om anhörigbehandling
Socialförvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden ställer sig bakom socialförvaltningens yttrande och föreslår 
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Sammanfattning av ärendet
Joha Frondelius (KD) och Thomas Selig (V) har lämnat en motion om anhörigbehandling.
Motionen utmynnar i följande yrkande ”att Katrineholms kommun tillsammans med 
regionen som första kommun/region i Sverige tar fram förslag på en anhörigbehandling 
utifrån motionens intentioner.

Ärendets handlingar
 Motion om anhörigbehandling daterad 2019-12-04

Ärendebeskrivning
Enligt motionen erbjuds inte anhöriga till personer med missbruk någon 
anhörigbehandling utan endast minimalt anhörigstöd i form av något enstaka samtal. 
Alkoholism, narkomani och spelberoende är sjukdomsklassificerat vilket gör att 
personerna har rätt till att få stöd och behandling. Att vara anhörig till en person med ett 
beroende är inte sjukdomsklassificerat idag, vilket medför att de i många fall är 
sjukskrivna på grund av symptom som till exempel depression. Motionen menar att i 
dagens Katrineholm dämpar man bara symptomen och  erbjuder ingen riktig 
anhörigbehandling. 

Förvaltningens bedömning
I dag erbjuder socialnämnden anhörigstöd i verksamheten Mercur. Stödet är 
individanpassat och erbjuds både i grupp och enskilt. För att så många som möjligt ska 
kunna få en anhörigbehandling erbjuds även anhörighelger fyra gånger per år med tio 
till tjugo deltagare. Som invånare i Katrineholm finns också möjlighet att kostnadsfritt 
åka till behandlingshemmet Vårnäs på en anhörighelg med övernattning. För unga 
anhöriga erbjuds anhörigstöd i socialnämndens verksamhet Ungdomsenheten och för 
yngre barn erbjuds barngrupper på Familjeenheten.

Liksom det finns självhjälpsgrupper för beroende som AA (Anonyma alkoholister) och NA 
(anonyma narkomaner) finns det även självhjälpsgrupper för anhöriga. I Katrineholm 
finns Alanon (anhöriga till alkoholister och beroende) samt ACA (Vuxna barn till 
alkoholister och från andra dysfunktionella familjer). 

Inom missbruksvården är familjesjukdom och medberoende välkända och accepterade 
begrepp, men de är inte sjukdomsklassificerat. Rätten till sjukpenning är kopplad till 
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Datum Vår beteckning

Socialförvaltningen 2020-09-07 SOCN/2020:6 - 759
Stab

sjukdomsbegrepp, arbetsförmåga och rehabilitering vilket försäkringskassan bedömer 
efter inkommit läkarintyg inte socialnämnden. Men socialnämnden och regionen 
samverkar i individärenden genom att använda samordnad individuell plan (SIP).  SIP är 
ett dokument och ett verktyg för samverkan, som ger en samlad beskrivning av 
individens pågående och planerade vård- och omsorgsinsatser. SIP ger en helhetsbild 
och förenklar för berörda som snabbt kan få en översikt av alla pågående insatser. Om 
anhöriga exempelvis är sjukskrivna för depression möjliggör en SIP ändå att kommun 
och region samverkar kring insatserna för individen.

Utifrån ovanstående gör socialförvaltningen bedömningen att det finns goda 
förutsättningarna att få ett bra stöd som anhörig i Katrineholms kommun samt goda 
möjligheter till samverkan med regionen. 

Linda Qvarnström
Avdelningschef
_________________

Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Akten
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Katrineholm 2019-12-04

Reviderad

Motion om 

anhörigbehandling

I Katrineholm uppskattas att 10% av befolkningen har beroendesjukdom. Det blir ca 3.500 
personer. Runt varje beroende beräknas 5–10 personer få sin livskvalitet försämrad, vilket 
innebär att ca. 17.000 personer i Katrineholm är medberoende. Mörkertalet är stort, men minst 
1.600 barn växer upp med en förälder som dricker för mycket. Det är katastrofala siffror och ett 
folkhälsoproblem som vi har i vår kommun.

Alkoholism, narkomani och spelberoende är sjukdomsklassificerat enligt DSM 51 och enligt 
Socialstyrelsens Nationella riktlinjer har dessa personer rätt till vård och rehabilitering. 
Arbetsgivare har en skyldighet att utforma en alkohol- och drogpolicy och kommunen och 
socialtjänsten är skyldiga att erbjuda vård och rehabilitering. Det är bra, men för de människor 
som står bredvid, som har kämpat i åratal och på så vis försummat sig själva erbjuds ingen 
anhörigbehandling utan i bästa fall ett minimalt anhörigstöd i form av något enstaka samtal.

Jessica Carlsson, anställd på Mercur i Katrineholm, möter dagligen dessa anhöriga i sitt arbete 
som anhörigterapeut och kan vittna om hur trasiga dessa personer är både fysiskt och psykiskt. 

Under alla år har man haft fullt fokus på den beroende, erbjudit hen vistelse på behandlingshem 
eller öppenvård. Övertygelsen har varit att det bara är den beroende som är drabbad av 
sjukdomen. När personen kommer hem från sin behandling har inget förändrats med dennes 
anhöriga. De är lika sjuka som innan.

Flertalet av de anhöriga som kommer till Mercur är idag sjukskrivna för depression och 
utmattningssyndrom. De medicineras inte sällan med antidepressiva läkemedel men de har inte 
fått möjligheten att verkligen gå till botten med vad deras psykiska mående egentligen handlar 
om. Dessa människor är traumatiserade. I dagens Katrineholm dämpar man symtomen men 
erbjuder inte riktig anhörigbehandling.

1 I DSM-5 är alkoholism och narkomani ersatt med »substance use disorder«. Detta kan sedan preciseras 
utifrån vilken drog det handlar om, till exempel »alcohol use disorder«.
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Många anhöriga är personer som gör vad de kan för att dölja hur dåligt de egentligen mår. Då 
anhörigas medberoende inte är sjukdomsklassat så omöjliggörs sjukskrivning och 
anhörigbehandling över tid.

Vi vet att detta fenomen är en familjesjukdom och det är absurt att inte hela familjen får den 
vård och behandling de förtjänar och behöver. Medberoendesjukdom är inget påhittat fenomen!

Inte sällan hamnar även den medberoende i ett eget beroende och först då kan personen få hjälp. 
Det är en fortsatt tragisk utveckling som måste stoppas.

Vi vet idag att barn som växer upp i dessa dysfunktionella hem och miljöer har en ökad 
sårbarhet att själva utveckla egen psykisk ohälsa och beroendesjukdom eller att inleda relationer 
med personer med samma problematik.

Att erbjuda anhöriga korrekt behandling är ett förebyggande arbete mot psykisk ohälsa och 
sjukskrivningar på fel grund.

Vi yrkar på 

- att Katrineholms kommun tillsammans med regionen som första kommun/region i 
Sverige tar fram förslag på en anhörigbehandling utifrån ovan beskrivning.

Joha Frondelius KD Thomas Selig V



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

Kommunstyrelsen Telefax: 
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Skrivelse Sida 1 (1)

Datum

2020-10-21
Vår beteckning

KS/2020:338 - 025
Kommunstyrelsen

     
Mottagare:

Vår handläggare

     
Handläggare telefon

     
Handläggare e-post

     

Erbjudande om kostnadsfri vaccination till anställda i 
Katrineholms kommun
Förvaltningens förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att erbjuda samtliga anställda i Katrineholms 
kommun att kostnadsfritt vaccinera sig mot säsongsinfluensan.

2. Finansiering sker i första hand via kommunens avsatta medel för 
friskvård och i andra hand inom ramen för 
kommunledningsförvaltningens budget.

3. Rutin för hantering av vaccination tas fram av 
kommunledningsförvaltningen.

Ärendet

Kommunstyrelsen föreslås besluta att kommunens anställda ska erbjudas möjlighet att 
vaccinera sig kostnadsfritt mot säsongsinfluensan. Detta för att våra medarbetare ska hålla 
sig friska och för att influensan inte ska belasta sjukvården om vi samtidigt får ett ökande 
antal smittade i covid-19.

Göran Dahlström (S) Christer Sundqvist (M)
Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande

Beslutet skickas till: samtliga förvaltningar, akten
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Datum

2020-10-14
Vår beteckning

KS/2020:324 - 048Kommunstyrelsen
     

Mottagare:

Vår handläggare

     
Handläggare telefon

     
Handläggare e-post

     

Extra föreningsstöd 2020

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att avsätta upp till 2 miljoner kronor ur integrationsfonden för 
extra föreningsstöd. Stödet till föreningarna fördelas i enlighet med redovisat förslag till 
fördelning.

Ärendet

I Katrineholms kommun är kultur-, idrotts och föreningslivet betydelsefullt och högt 
prioriterat. Det är ett viktigt samhällskitt som främjar folkhälsan, ger identitet och 
sammanhållning bland katrineholmare. Föreningslivet ger också många barn och unga en 
god start i livet, en meningsfull fritid, en demokratisk fostran, utveckling och förutsättningar 
för ett gott liv.

För att stötta och uppmuntra föreningslivet i deras viktiga arbete föreslås kommunstyrelsen 
att Katrineholms kommuns föreningar med barn- och ungdomsverksamhet ska få ett extra 
föreningsstöd, ett extra föreningsbidrag. Med detta extra föreningsbidrag är avsikten att 
föreningarna ska kunna fokusera framåt och fortsätta utveckla det viktiga arbetet med 
barn- och ungdomsverksamhet. 

Det extra bidraget som föreslås, avses att betalas ut till föreningar med barn- och 
ungdomsverksamhet. Föreningsbidraget hanteras i en förenklad process och betalas ut till 
föreningarna under kommande månad. Föreningen ska tidigare ha ansökt och erhållit 
föreningsbidrag av kommunen år 2020 för att få ta del av denna extra satsning. Beloppen 
baseras på tidigare utbetalt föreningsstöd. Hur föreningarna väljer att använda sitt extra 
föreningsbidrag följs upp i ordinarie föreningsuppföljning.

Ärendets handlingar

 Förslag till fördelning av extra föreningsstöd

Göran Dahlström (S) Christer Sundqvist (M)
Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande



Tjänsteskrivelse Sida 2 (2)

Kommunstyrelsen Datum

2020-10-14
Vår beteckning

KS/2020:324 - 048

     
     

Beslutet skickas till: Kommunledningsförvaltningen, akten



Förslag till fördelning av extra föreningsstöd 

Förening  
Backa Konståkningsklubb 50 000 kr
Banadir Idrottsklubb 5 000 kr
Bie GOIF 5 000 kr
Björkviks Idrottsförening 10 000 kr
BK Öster katrineholm 5 000 kr
Cykelklubben Ceres 15 000 kr
Damfotbollsklubben  Värmbol, DFK 75 000 kr
Djulö 4H-klubb 10 000 kr
DuD 100 000 kr
Ericsbergs GOIF 5 000 kr
Filadelfiaförsamlingen Katrineholm 10 000 kr
Floda IF 5 000 kr
Friluftsfrämjandet 5 000 kr
Friskis och svettis 40 000 kr
Frisksportklubben Björken 10 000 kr
FUB 100 000 kr
Föreningen Idrott för alla (IFA) 5 000 kr
GK Katrineholmsgymnasterna 100 000 kr
Glindrans Idrottsklubb 5 000 kr
Julita GOIF 40 000 kr
Karate Dojo 50 000 kr
Katrineholm Griffins Rugby Club 15 000 kr
Katrineholm Hockey 25 000 kr
Katrineholm Värmbol Bandysällskap KVBS 50 000 kr
Katrineholms AIK 100 000 kr
Katrineholms Boxningsklubb 5 000 kr
Katrineholms Discgolfklubb 5 000 kr
Katrineholms Domarklubb 15 000 kr
Katrineholms Golfklubb 25 000 kr
Katrineholms Gymnastikförening 40 000 kr
Katrineholms Handikapp IF 5 000 kr
Katrineholms Innebandyförening 100 000 kr
Katrineholms Kanotklubb 15 000 kr
Katrineholms Karateklubb Wado-Ryu 10 000 kr
Katrineholms Motocross club 5 000 kr
Katrineholms Motorklubb 5 000 kr
Katrineholms Orienteringsklubb 15 000 kr
Katrineholms Ryttarförening 100 000 kr
Katrineholms Schacklubb 5 000 kr
Katrineholms Scoutkår 75 000 kr
Katrineholms Simsällskap 50 000 kr
Katrineholms SK Fotboll 100 000 kr
Katrineholms SK Friidrott 25 000 kr
Katrineholms Tennisakademi 10 000 kr
Katrineholms Äventyrsklubb 5 000 kr
KFUM Bordtennis i Katrineholm 15 000 kr
KFUM Katrineholms IF KIF 100 000 kr



Kvinno- och tjejjouren Miranda 25 000 kr
Mariakyrkans Ungdom 10 000 kr
Musikens Hus Akademien 15 000 kr
Oliven/ Kamratstödet 100 000 kr
Sportdykarklubben Näcken 10 000 kr
Strångsjö AIK 5 000 kr
Teater K 5 000 kr
Valla Idrottsförening 25 000 kr
Valla-Sköldinge Scoutkår 5 000 kr
Värmbols Football Club 100 000 kr
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Datum Vår beteckning

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2020-10-12 KS/2020:207
Stab

KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Telefon: www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post:kjell.davelid@katrineholm.se

Telefax:

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Kjell Dävelid
Linda Aldebert

Kommunstyrelsen

Svar på remiss rörande ”Ett klimatneutralt 
Södermanland 2045"

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta samhällsbyggnadsförvaltningens svar som sitt eget 
och översända till Länsstyrelsen Södermanland.

Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen i Södermanland har skickat ut förslag till Energi- och klimatstrategi – Ett 
klimatneutralt Södermanland med sikte på 2045 på remiss. 

Länsstyrelsen skriver att syftet med strategin är att skapa långsiktighet och ökad 
tydlighet för omställningsarbetet i länet. Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att med 
ett långsiktigt perspektiv främja, samordna och leda det regionala arbetet kring 
energiomställning och minskad klimatpåverkan. Detta ska ske genom att:
- ge en gemensam kunskapsbild
- ge vägledning och stöd
- vara en plattform för samarbete och riktning

Strategin hänvisar till den tidigare framtagna koldioxidbudget för Södermanlands län 
som konstaterar att en årlig minskning av länets koldioxidutsläpp om 16 % årligen krävs 
för att nå uppsatta klimatmål till 2040.
 
Strategin är utformad så att de framtagna fokus- och insatsområden ska utgöra 
vägledning för länets kommuner och andra aktörer i omställningsarbetet och fungera 
som underlag till handlingsplaner på lokal och regional nivå.

Ärendets handlingar
 Remiss – Ett Klimatneutralt Södermanland 2045, Länsstyrelsen Södermanland 

Ärendebeskrivning
Inom ramen för länsstyrelsens uppdrag att verka för energiomställning och minskad 
klimatpåverkan har länsstyrelsen i uppdrag att ta fram en regional strategi för ett 
Klimatneutralt Södermanland. Syftet med strategin och målet är samma som de 
nationella klimatmålen om nettonoll-utsläpp till 2045.

Länsstyrelsen vill att kommunen lämnar synpunkter senast 2020-11-06
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Förvaltningens bedömning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i en intern arbetsgrupp gått igenom den aktuella 
remissen och får härmed lämna följande synpunkter:

Strategin är uppdelad i sju utvalda fokusområden med vision och ett antal 
insatsområden. För varje fokusområde finns en sammanfattning av exempel på vad som 
behöver göras framöver 2020 och framåt. Fokus och insatsområdena är vägledande för 
handlingsplaner på regional och lokal nivå i länet för omställningsarbetet. Katrineholms 
kommun anser att visionstexterna är bra och stämmer överens med kommunens 
inriktning gällande klimatarbetet.

Det är bra att en koldioxidbudget för länet är framtagen. Södermanlands 
koldioxidbudget behöver minskas med 16 % årligen från 2020-2040 och det anges 
många åtgärder i strategin som kan leda mot målet. Koldioxidbudgeten bör dock finnas 
med när arbetet övergår i framtagandet av en handlingsplan så att det på ett tydligt sätt 
går att se i vilken takt utsläppen minskar över tid med hjälp av nedbrutna värden och 
nyckeltal. Att koldioxidbudgeten endast omfattar koldioxid och inte utsläpp av metan, 
lustgas och andra klimatpåverkande gaser bör kommenteras.  

Ur kommunperspektiv skulle förslagets målformuleringar behöva vässas för att 
dokumentet ska utgöra det stöd för prioriteringar i åtgärdsarbetet som syftet anger. 
Underlaget är alltför generellt hållet, inte tillräckligt kommun- eller branschspecifikt och 
analys av vad som är stort och smått framgår inte tillräckligt tydligt av strategin. Allvaret i 
klimatfrågan beskrivs inte tillräckligt tydligt. Även vad gäller de kostsamma 
klimatanpassningsåtgärder som kommunerna står inför bör kommenteras och tas med i 
framtida samverkansforum och handlingsplaner.

Ledarskapet från Länsstyrelsen Södermanland behöver stärkas. Initiativ och kraftsamling 
för att uppnå och komma överens om hur koldioxidbudgeten ska kunna hållas, underlag 
och kommunikation/dialog behöver ske på en annan nivå än i Södermanlands miljö- och 
klimatråd. Klimatfrågan är redan högt på agendan i länets kommunstyrelser, 
Regionstyrelsen och inom de allra flesta företag men arenor för den gemensamma 
kraftsamlingen saknas. Mindre kommuner har också begränsade resurser för att 
samordna, ta fram egna handlingsplaner och strategier på området. Länsstyrelsen 
behöver stärka de mindre kommunerna i det arbetet. 

Ett antal målkonflikter gällande skog finns på flera ställen i dokumentet. 
Skogsavverkning, för exempelvis ökad träbyggnation, bioråvaror till uppvärmning och 
drivmedel till transporter med mera går i konflikt med bevarande av skog, vilket är viktigt 
för att bibehålla skogens egenskaper som kolsänka och ekosystem för bevarande av 
arter. Länsstyrelsens arbete med länets grönstrukturplan borde kunna utgöra en god 
grund för en regionalt övergripande hållbart skogsbruk/förvaltning av skog. I denna 
komplexa fråga behövs stöd och vägledning av Länsstyrelsen ihop med Skogsstyrelsen 
för att nå de markägare som berörs i länet.
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Inom fokusområdet Hållbara energisystem behöver beskrivningarna i stycket Ökad 
kapacitet i elnäten ses över igen och kvalitetsgranskas. Beskrivningen på s 36 av vad som 
behövs delas inte av Katrineholms kommun. I strategin står att ökad samverkan mellan 
kommuner och nätföretag i tidiga skeden krävs. Katrineholms kommun har god 
samverkan med nätföretagen som har verksamhet i kommunen, men samverkan löser 
inte kapacitetsproblematiken eftersom grundproblematiken ligger på en regional och 
nationell nivå.  

Likaså framgår att energianvändningen senast 2030 ska ha effektiviserats med 50 
procent. Det är naturligtvis bra, men det borde ur ett resursperspektiv tydligare framgå 
att det är minst lika viktigt att spara energi ur beteendeförändringsperspektiv.

Inom fokusområdet Byggnader delar Katrineholms kommun inte uppfattningen att det 
skulle vara ett stort problem med oljepannor till uppvärmning. En omställning till andra 
energilösningar har under många år skett vilket inte redovisas. Enligt Sankeydiagrammet  
på s. 15 förekommer knappt olja som energikälla i bostäder. Punkten utfasning av fossila 
uppvärmning såsom oljepannor s. 39 bör ses över och mer moderna åtgärder behöver 
tas upp. Stycket bör omformuleras eller tas bort. 

Inom fokusområdet Företag och industrier vill Katrineholms kommun se en beskrivning 
av insatser som behövs för att göra Södermanlands näringsliv cirkulärt och väl förberett 
på en förändrad marknad där kunderna förväntar sig klimatsmart produktion med 
klimatsmarta råvaror och processer. I visionen beskrivs detta som att förnybara 
alternativ och ny teknik används inom produktions- och stödprocesser men visionen 
följs inte upp med insatser. Regional samverkan med akademi, noder och nätverk som 
samordnas regionalt och tar fram goda exempel, underlag och utredningar borde ge 
förutsättningar för ökad cirkularitet i hela länets näringsliv och inte bara i de större 
kommunerna.

Inom fokusområde Produktion och konsumtion och stycket Minskad konsumtion av 
kött- och mejeriprodukter beskrivs att en minskad köttkonsumtion har stor betydelse för 
konsumtionens klimatpåverkan. Katrineholms kommun anser att ett tillägg bör göras 
under stycket “Vad behövs?” för att kunna tillgodose att alternativen kan produceras 
lokalt. Till exempel kan en åtgärd vara att stötta lantbrukarna i att möta efterfrågan på 
nya vegetariska råvaror som alternativ till kött och mejeriprodukter. Katrineholms 
kommun anser att det är av vikt att Klimatstrategin inte strider mot de tidigare antagna 
Landsbygdsprogrammet och Livsmedelsstrategin som är av betydelse för hållbar 
regional utveckling.

Inom fokusområde Resor och transporter delar Katrineholms kommuns uppfattningen 
att ett ökat bruk av kollektivtrafik, gång och cykel behövs. De påverkansåtgärder som 
beskrivs är av stor vikt att de genomförs. Region Sörmland och Länsstyrelsen har ett 
stort gemensamt ansvar för att dessa åtgärder når ut i kommunerna. Vi ser att det finns 
stor potential att nå fler invånare genom att nyttja kommunernas information- och 
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kommunikationskanaler även för regionala kampanjer. I detta kapitel i remissversionen 
har ett antal referenser fallit bort.

Att Länsstyrelsen i Södermanland och Region Sörmland samverkar i klimat- och 
hållbarhetsarbetet är av största vikt för att hålla farten i omställningsarbetet, De större 
organisationernas möjlighet att stötta framförallt mindre, resurssvaga kommuner med 
kompetensstöd, färdiga informationskampanjer mm bör beskrivas tydligt i 
åtgärdsprogrammet.

Ett klimatneutralt Södermanland med riktning på 2045 är omfattande med ett långsiktigt 
mål inom sju fokusområden där man kommer att konkretisera och sammanställa 
åtgärderna i ett Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö. Samarbete mellan många 
aktörer både privata och offentliga samt politiken är nödvändigt för att lyckas då 
klimatfrågan är omfattande, akut och innebär en stor omställning i samhället. 
Katrineholms kommun föreslår att Länsstyrelsen ska ta ett tydligt regionalt ledarskap 
och att de resurser som behövs för att lyckas förtydligas i strategin. 

Stefan Jansson, Samhällsbyggnadschef
Eva Frykman, Miljöchef
Kjell Dävelid, Klimat och energirådgivare 
Linda Aldebert, Miljöstrateg/Kommunekolog
 

____________________ 

Beslutet skickas till: 
Akten
Länsstyrelsen i Södermanlands län
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Sammanfattning

Jordens klimat förändras just nu drastiskt till följd 
av människans aktiviteter. Den globala medel-
temperaturen ökar snabbt – och för med si��er 
extrema väderhändelser som värmeböljor, torka 
och översvämningar. Klimatförändringarna är re-
dan nu märkbara i hela Sverige och Södermanland 
är inget undantag. År 2017 och 2018 var somrarna 
extremt torra, till följd av långvariga värmeböljor 
och ovanligt lite nederbörd. Jord- och skogsbruket i 
länet drabbades hårt av torkan i form av minskade 
skördar och brist på foder till djur. Under somma-
ren 2019 klassades grundvattennivåerna i länet av 
SGU fortfarande som mycket under de normala.1

Sedan år 1990 har utsläppen av växthusgaser i 
Södermanland minskat med 36 procent. Trots 
detta står vi inför en stor utmaning att nå målet om 
noll nettoutsläpp till 2045.2, 3 Fortsatta utsläpp av 
växthusgaser kommer att leda till fortsatt ökning 
av medeltemperaturenså länge vi släpper ut dem på 
samma sätt som vi gör idag. 

På uppdrag av regeringen har Länsstyrelsen under 
2018–2020 uppdaterat länets klimat- och energis-
trategi i samverkan med länets aktörer. Syftet med 
den nya strategin är att skapa långsiktighet och 
ökad tydlighet för omställningsarbetet i länet.

Södermanlands klimat- och energistrategi ger väg-
ledning i hur länet kan bli klimatneutralt år 2045. 
Strategin består av sju utvalda fokusområden. För 
varje fokusområd��nns en vision och ett antal 
insatsområden. För respektive insatsområd��nns 
en sammanfattning av exempel på vad som behö-
ver göras framöver. Fokus- och insatsområdena är 
vägledande för arbetet med att ta fram åtgärder i 
omställningsarbetet 2020 och framåt, i handlings-
planer på regional och lokal nivå i länet.

För att målet om netto-nollutsläpp år 2045 ska nås, 
krävs utöver konkreta åtgärder även samverkan 
och kunskapsspridning i länet. Tillsammans kan vi 
i Södermanland göra skillnad för vår framtid, när-
miljö och vår planet i stort, genom att minska våra 
utsläpp. Länets medborgare, företagare, politiker, 
myndigheter och organisationer har alla möjlighet 
att genom små och större åtgärder bidra till ett 
klimatneutralt Södermanland 2045. 

Vision för Södermanland 2045
År 2045 är Södermanlands län klimatneutralt 
och vårt samhälle präglas av en cirkulär eko-
nomi. Vi är oberoende av fossila bränslen 
och energianvändningen är e�ektiv samt i 
huvudsak baserad på förnybara energikällor. 

1 Sveriges Geologiska Undersökning, 2019.
2 Länsstyrelsen i Södermanlands län, 2019.
3 Det nationella klimatmålet om nettonoll-utsläpp innebär att utsläppen av växthusgaser från verksamheter i Sverige ska vara minst  
 85 procent lägre år 2045 än utsläppen år 1990. Nettoutsläppet är skillnaden mellan de utsläpp man faktiskt gör och det man gör för att  
 kompensera utsläppen. De kvarvarande utsläppen ned till noll kan kompenseras genom så kallade kompletterande åtgärder, såsom  
 nya åtgärder för kolupptag i skog och mark, åtgärder för utsläppsminskningar utanför Sveriges gränser och avskiljning och lagring av  
 koldioxid från förbränning av biobränslen.

REMISSVERSION
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Nedan är en sammanfattning av de fokusområden och underliggande insatsområden som 
anses särskilt viktiga för Södermanlands klimatomställning. 

 Samhällsplaneringen
• Klimat- och energifrågan 
 integreras i planeringen
•  Planering för hållbar 
 bebyggelse och infrastruktur

 Byggnader
• Energikonvertering och
  ��ktivisering av be�ntliga
  byggnader
•  Klimatsmart nybyggnation
•  Minskat byggavfall

 Hållbara energisystem
• Förnybar energi
•  Ökad kapacitet i elnäten

 Företag och industrier
•  Förnybar energi
• Energi��ktivisering

 Jord- och skogsbruk
• Hållbart jordbruk
• Hållbart skogsbruk
• Ökad mängd biobaserad
 energi

 Resor och transporter
• Transporte�ektivt samhälle
•  Förnybara drivmedel

 Produktion och konsumtion
• Cirkulär och biobaserad
  ekonomi
•  Medvetna konsumenter

REMISSVERSION
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Inledning

Klimatförändringarna påverkar oss redan idag och 
globalt ökar de klimatpåverkande utsläppen av 
växthusgaser istället för att minska. I Söderman-
land minskar utsläppen inte tillräckligt, även om 
en minskning kan ses inom vissa områden.4 Det 
�nns många fördelar, regionalt och lokalt, med ett 
gemensamt arbete för minskade klimatutsläpp och 
en omställning till cirkulära och fossilfria sam-
hällssystem. Mervärdena av förnybar energi, en-
ergieffektivisering och minskad konsumtion är ex-
empelvis renare luft, bättre närmiljö, och en säkrad 
energiförsörjning och krisberedskap – sammanfat-
tat en hållbar regional utveckling. Klimatåtgärdsar-
betet i Södermanland är tätt sammankopplat med 
utvecklingen i länet – ekonomiskt, ekologiskt och 
socialt. 

Syfte 
Mot bakgrund av de nationella energi- och klimat-
politiska målen, ska länsstyrelserna med ett lång-
siktigt perspektiv främja, samordna och leda det re-
gionala arbetet inom samtliga relevanta sakområden 
avseende energiomställning och minskad klimatpå-
verkan. 

Under 2018–2019 har Länsstyrelsen på uppdrag av 
regeringen reviderat den regionala klimat- och en-
ergistrategin. Syftet har varit att skapa långsiktighet 
och tydlighet i länens klimat- och energistrategier, 
detta genom att:

• ge en gemensam kunskapsbild 
• ge vägledning och stöd
• vara en plattform för samarbete och riktning

Strategin ska skapa samsyn mellan länets aktörer, 
utgöra ett stöd för prioriteringar i åtgärdsarbetet och 
fortsättningsvis vara en plattform för samarbete, så 
att Södermanland möter en utsläppsminskningstakt 
i linje med länets koldioxidbudget, och i förläng-
ningen de nationella klimatmålen. 

Gemensam kunskapsbild
Strategin möjliggör för länets aktörer att samlas 
kring en gemensam kunskapsbild om förutsättning-
arna i länet och vad som behöver åstadkommas för 
att nå uppsatta mål, både nationella, regionala och 
lokala. 

Vägledning och stöd
Strategin är tänkt som vägledning och stöd när åt-
gärder för att nå klimatmålen utvecklas och genom-
förs. Här �nns nödvändig information om de olika 
fokusområdena och om var ekonomiskt stöd och 
rådgivnin��nns att få.

Plattform för samarbete och riktning
Genom ett strategiskt samordnat arbetssätt kan vi 
åstadkomma mer än genom spridda punktinsatser. 

4 Exempelvis uppvärmning av bostäder och lokaler.

Vision för Södermanland 2045
År 2045 är Södermanlands län klimatneutralt 
och vårt samhälle präglas av en cirkulär eko-
nomi. Vi är oberoende av fossila bränslen 
och energianvändningen är e�ektiv samt i 
huvudsak baserad på förnybara energikällor. 

Nationella klimatmål
• Noll nettoutsläpp av växthusgaser till  
 2045.
• 70% minskade växthusgasutsläpp från  
 transportsektorn till 2030.

Södermanlands koldioxidbudget
16% minskning av koldioxid-utsläpp årligen 
2020–2040.

REMISSVERSION
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Ett framgångsrikt klimat- och energiarbete i länet 
förutsätter en väl utvecklad och fungerande samver-
kan mellan länets samtliga aktörer, både offentliga 
och privata, där åtgärder och planer riktas mot sam-
ma mål. 

Struktur och innehåll
Strategin består av sju fokusområden, som innefatt-
ar de sektorer och beteendemönster som har störst 
klimatpåverkan i länet och i viss mån utanför länets 
gränser. Lösningarna inom fokusområdena inne-
fattar såväl beteendeförändringar som ny teknik, 
och ger en övergripande bild av vad som behöver 
göras i länets omställningsarbete. Målgruppen för 
strategin är bred, men fungerar som en riktlinje för 
länets kommuner och regionen. Den ska också ses 
som inspiration för näringsliv och medborgare.

Varje fokusområde är indelat i ett antal insatsområ-
den, för att ge en mer tydlig bild av vad som behövs 
för att Södermanland ska nå de nationella energi- 
och klimatpolitiska målen. 

Utvalda fokus- och insatsområden syftar till att 
minska växthusgasutsläppen, öka andelen förnybar 
energi och skapa hållbara naturresurs�öden. De ska 
också bidra till ökad resiliens5 och cirkulär ekonomi. 

Med utgångspunkt i strategin kommer konkreta 
åtgärder tas fram, i fortsatt dialog med länets ak-
törer. Fokus bör vara konkreta åtgärder och tydlig 
ansvarsfördelning i länets fortsatta klimat- och en-
ergiarbete. Åtgärderna kommer sammanställas i ett 
nytt Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö. 

Process för uppdaterad strategi
Strategin har uppdaterats under 2018–2019 i dialog 
med Region Sörmland, samt genom samverkan med 
länets övriga aktörer. Länsstyrelsen har under pro-
cessens gång gjort ett antal olika insatser för för-
ankring av strategin. Avstämningsmöten har hållits 
med olika aktörer och en Klimatdag med föreläs-
ningar och workshops har anordnats, för att samla 
länets aktörer och få återkoppling från dessa. Under 
konferensen hölls en workshop med syftet att få en 
bild av hur strategin kan förbättras. En enkät skick-
ades också ut till konferensbesökarna för att ge dem 
möjlighet till mer detaljerad återkoppling till läns-
styrelsen. 

5 Resiliens är ett systems kapacitet att hantera plötsliga förändringar/chocker och kunna återhämta sig från dessa, ungefär motstånds 
 kraft och anpassningsförmåga.

REMISSVERSION



9

         ETT KLIMATNEUTR ALT SÖDERMANLAND 2045

Samverkansprocessen har avslutats med en intern 
remissperiod, följd av en extern. De olika förank-
ringsinsatserna har gett värdefull återkoppling som 
tagits tillvara i slutversionen.

Parallellt med strategin har en Regional plan för vä-
ginfrastruktur för elfordon och förnybara drivme-
del och Koldioxidbudget för Södermanland arbetats 
fram. 

Avgränsningar
Klimat- och energistrategin behandlar arbetet med 
att bekämpa klimatförändringarna genom minskade 
utsläpp av växthusgaser. Länsstyrelsens arbete med 
att anpassa samhället till ett förändrat klimat be-
handlas i Södermanlands regionala handlingsplan 
för klimatanpassning.6 

Strategin omfattar länets arbete med att begränsa 
klimatpåverkan, genom effektiviseringar och bete-
endeförändringar, genom att ställa om energisyste-
met, samt att ersätta fossila bränslen med förnybara. 
Strategin omfattar inte sociala eller ekonomiska di-
mensioner inom begreppet hållbar utveckling.

Till grund för strategin ligger de nationella målet 
om nettonoll-utsläpp till 2045 och Parisavtalets7 mål 
om att hålla medeltemperaturen väl under 2°C. En 
koldioxidbudget för Södermanlands län8 har upprät-
tats för att stärka strategin och omställningsarbetet 
framöver. 

Strategin tar sin utgångspunkt i be�ntliga länsöver-
gripande strategier, program och planer som har en 
koppling till strategins fokusområden. För varje fo-
kusområde �nns en hänvisning till relaterade texter 
för vidare läsning. 

Här beskrivs en generell riktning för Söderman-
land – vilka mål som ska nås och inom vilka om-
råden åtgärderna bör fokuseras. Strategin är inte ett 
handlingsprogram, utan kompletteras av konkreta 
åtgärdsdokument som Åtgärdsprogram för Söder-
manlands miljö och Livsmedelsstrategins hand-
lingsplan samt länets aktörers egna program, strate-
gier och handlingsplaner. 

6 Länsstyrelsen i Södermanlands län, 2014. 
7 Det globala klimatavtalet från Paris. Avtalet beslutades vid COP21 i Paris i december 2015. Kärnan i Parisavtalet är att minska 
 utsläppen av växthusgaser, samt att stödja de som drabbas av klimatförändringarnas effekter. 
8 Uppsala universitet, Ramböll, 2018.
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Klimat- och energisituationen i Södermanland

Klimatet har varierat naturligt i alla tider. Men den 
snabba förändring som nu sker är människans verk. 
Mätningar visar att sedan 1900-talets början har 
medeltemperaturen ökat med cirka en grad.9 Det är 
inte bara luften som värms upp, utan även världsha-
ven blir varmare och världens isar smälter. Det i sin 
tur skapar förstärkande effekter i ekosystemen som 
ökar takten för uppvärmningen.

Omställningsarbetet pågår på internationell och na-
tionell nivå, men det är på lokal och regional nivå 
som åtgärder genomförs. Städer, kommuner och re-
gioner har dessutom möjlighet att fatta beslut som 
påverkar andra aktörer i omställningen. Policyom-
rådet för klimatpolitiken förändras och nya lagför-
slag och riktlinjer uppdateras ständigt.

Effekter av klimatförändringarna i 
Södermanland – nu och framåt 
Värmeböljor, vattenbrist och torka är några av kli-
matförändringarnas konsekvenser. År 2017 och 
2018 upplevde Södermanland två extremt torra 
somrar, till följd av långvariga värmeböljor. Detta 
ledde till att grundvattennivåerna i länet i juni 2019 
klassades som mycket under de normala.10 Somma-
ren 2018 drabbades jordbruket i länet hårt av torkan 
genom minskade skördar och brist på foder till djur. 
Det är troligt att Södermanland kommer att uppleva 
�er liknande händelser framöver sålänge länet och 
andra fortsätter att bidra till global uppvärmning.

Årsmedeltemperaturen ligger idag på cirka 6 °C 
i Södermanland. Regionala scenarieanalyser av 
framtida klimat visar dock på en stegvis uppvärm-
ning.. I slutet av år 2100 kan temperaturökningen 
begränsas till cirka 3 °C, om vi minskar våra ut-
släpp tillräckligt. Fortsatta utsläppsökningar skulle 
däremot innebära att Södermanlands län värms upp 

med upp till 5 °C (dvs når en medeltemperatur på 11 
°C), och därmed få ett varmare temperaturklimat än 
vad Skåne har idag. 

Störst uppvärmning kommer ske vintertid med 
upp mot 6 °C.11 Temperaturökningen kan medföra 
att hösten håller i sig längre och att våren kommer 
tidigare än idag. Vinterperioden blir alltså kortare 
och vegetationsperioden ökar med två till tre måna-
der. Samtidigt kommer Södermanland att drabbas 
av �er värmeböljor och årsmedelnederbörden i lä-
net förväntas öka med 15–25%. Detta kan förklaras 
genom att nederbörden ökar mest under vinter och 
vår, upp till 30%, och att den kraftiga nederbörden 
ökar.12 Fördelningen av nederbörden kommer däre-
mot att variera – kortfattat kan man säga att så kallat 
kraftigt regn kan förekomma i princip var som helst 
i länet. Sammantaget innebär klimatförändringarna 
stora förändringar och en ökad osäkerhet för Söder-
manland.

Regional koldioxidbudget för 
Södermanland
En koldioxidbudget är ett ramverk för att se hur 
hur mycket man måste spara och hur mycket man 
kan spendera. Oavsett om det gäller koldioxid eller 
svenska kronor ges en tydlig bild för att hålla sig 
inom budget.  

Koldioxid är den växthusgas som vi människor 
släpper ut  i störst mängd och totalt sett påverkar 
klimatet mest. Jämfört med andra växthusgaser är 
koldioxidutsläpp  förhållandevis lätt att mäta och 
beräkna på olika nivåer i samhället. FN:s klimatpa-
nel IPPC13 har beräknat en global koldioxidbudget 
och Södermanlands koldioxidbudget är en regional 
nedskalning utifrån den globala budgeten, framta-
gen av Uppsala universitet14 och Ramböll. 

9 IPCC, 2018
10 Sveriges Geologiska Undersökning, 2019
11 SMHI, 2015.
12 Ibid.
13 Intergovernmental Panel on Climate Change
14 The Centre for Environment and Development Studies, Uppsala universitet.
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Koldioxidbudgeten visar att länet, för att leva upp 
till Parisavtalet, årligen måste minska sina utsläpp 
av koldioxid med 16 procent (se �gur a nedan). Sö-
dermanlands koldioxidbudget omfattar de utsläpp 
som görs inom länets gränser (territoriella utsläpp) 
med tillägg för utsläpp från internationella trans-
porter inklusive internationellt��yg, där höghöjdsef-
fekten15 av utsläppen även inkluderas.16 De koldiox-
idutsläpp som inte är inkluderade är dem som sker 
som en effekt av konsumtion av varor och tjänster 
eller ekonomisk aktivitet i länet (konsumtionsbase-
rade utsläpp).17

Budgeten gäller för perioden 2020–2040 men kom-
mer uppdateras löpande utifrån vilka åtgärder som 
genomförs och de utsläppsminskningar åtgärderna 
ger. Koldioxidbudgeten kommer vara ett viktigt 
verktyg för att kunna följa upp och utvärdera det 
som genomförs i länet, och för att kunna rikta fokus 

mot vad som ska göras nästkommande år. Exempel-
vis kan budgeten vägleda länets aktörer i samver-
kan och fungera som ett gemensamt dokument vid 
planering av åtgärder, och fungera som ett centralt 
dokument för att omfördela fokus och resurser till 
de sektorer som inte klarar takten, eller kompensera 
dessa genom ännu snabbare utsläppsminskningar i 
andra sektorer. 

Detta är i linje med det rättviseperspektiv som IP-
CC:s globala koldioxidbudget baseras på. Det inne-
bär att alla länder, regioner och kommuner genom 
sin budget får en lokal nedskärning av den globala 
budgeten. Om inte minskningen på 16 procent årli-
gen efterlevs måste utsläppen av koldioxid följande 
år minska ännu kraftigare, eftersom det globala ut-
släppstaket inte ska överskridas.

15 Höghöjdseffekten innebär att de utsläpp som kommer frå��yg på över 8000 meters höjd kan innebära (enligt vissa uppskattningar)  
 dubblerad klimatpåverkan.
16 För mer detaljer kring metodval, se Koldioxidbudget för Södermanlands län 2020-2040 del I och II.
17 Konsumtionsbaserade utsläpp speglar den klimatpåverkan som konsumtionen ger upphov till oavsett var i världen utsläppen för att  
 framställa produkter sker.
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Figur a. Utsläpp inklusive SSAB (överst) och utan stora anläggningar (underst). Figurerna visar historiska utsläpp 2010-2016, 
uppskattade utsläpp 2017-2019, samt budgeterade utsläpp 2020-2040. Utsläppen föreslås minskamed en konstant del av 
föregående års utsläpp. Den högra Y-axeln visar utsläpp som procent basåret 2019. 
Källa: CEMUS, Uppsala universitet, Ramböll

Figur 1. Utsläpp inklusive SSAB (överst) och utan stora anläggningar (underst). Figurerna visar historiska utsläpp 
2010–2016, uppskattade utsläpp 2017–2019, samt budgeterade utsläpp 2020–2040. Utsläppen föreslås minska med 
en konstant del av föregående års utsläpp. Den högra Y-axeln visar utsläpp som procent av basåret 2019.
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2010–2016, uppskattade utsläpp 2017–2019, samt budgeterade utsläpp 2020–2040. Utsläppen föreslås minska med 
en konstant del av föregående års utsläpp. Den högra Y-axeln visar utsläpp som procent av basåret 2019.
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Utsläpp av växthusgaser i 
Södermanland
Länets utsläpp av växthusgaser och energianvänd-
ningen i olika sektorer följs upp årligen i samband 
med den regionala miljömålsuppföljningen. Sam-
manställning av energistatistik redovisas i den år-
liga rapporten Energiläget för Södermanland som 
�nns att ladda ner på länsstyrelsens webbplats. 
Nedan presenteras ett utdrag ur sammanställning-
en från år 201818, för mer information hänvisas till 
rapporten.

I Södermanlands län uppgick de totala växthusga-
sutsläppen år 2016 till ca 2,7 miljoner ton koldiox-
idekvivalenter vilket motsvarar drygt 5 procent av 
de totala växthusgasutsläppen i Sverige. I Figur b 
redovisas länets utsläpp av växthusgaser fördelat på 
olika sektorer under perioden 1990–2016. I Söder-
manlands län har utsläppen av växthusgaser mins-
kat med ca 36 procent sedan 1990.

18 Varje rapport baseras på statistik två år bakåt i tiden. Energiläget 2018 visar alltså statistik från år 2016. 

Figur b. Utsläpp av växthusgaser i Södermanlands län 1990–2016 fördelat på olika sektorer. Växthusgasutsläp-
pen avser de utsläpp som sker inom länets gränser. Utrike��yg och sjöfart är inte inkluderat. 
Källa: RUS, Nationella emissionsdatabasen
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Figur c. Andel växthusgasutsläpp per sektor i Södermanland 
2016. Källa: RUS; Nationella emissionsdatabasen.

Figur d. Energianvändning per sektor 1990–2016. 
Källa: SCB

I Figur c nedan ses fördelningen av växthusgasut-
släpp per sektor år 2016. Industrisektorn dominerar 
utsläppen i länet med 59 procent och transportsek-
torn är den näst största källan till utsläpp av växt-
husgaser med 22 procent.

Energianvändning
Slutanvändningen av energi i länet har de senaste 
åren legat runt 13 TWh, se Figur d. År 2017 låg slut-
användningen av energi i Södermanlands län på ca 
12,5 TWh och industrisektorn var den sektor som 
använde mest energi (5,8 TWh), s��gur e.
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Figur f. Procentuell fördelning av energianvändningen 
mellan olika bränslekategorier 2016. Källa: SCB

Figur e, WSP 2019.

Figur f nedan visar energianvändningens fördel-
ning mellan olika bränslekategorier för 2016. I Sö-
dermanlands län består energianvändningen till stor 
del av fossila bränslen (56 procent) som olja, kol och 
gasol. Den stora andelen kol och koks kan härledas 
till SSAB:s verksamhet i Oxelösund där stål tillver-
kas med kol som insatsvara.

Transportsektorns energianvändning uppgick till 2 
642 GWh år 2016 och endast 20 procent av ener-
gianvändningen kom från förnybara drivmedel och 
el. I Figur g nedan syns det att den totala energian-
vändningen har ökat de senaste åren, med undantag 
för en liten minskning 2014.
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Figur g. Transportsektorns energianvändning 1990–2016. 
Källa: SCB

Transportsektorns energianvändning uppgick till 2 
642 GWh år 2016 och endast 20 procent av ener-
gianvändningen kom från förnybara drivmedel och 
el. I Figur g nedan syns det att den totala energian-
vändningen har ökat de senaste åren, med undantag 
för en liten minskning 2014.

El- och värmeproduktion
Värmeförsörjningen i länet består till största delen 
av fjärrvärme producerad i något av länets kraftvär-
meverk. Värmeproduktionen i kraftvärmeverken 
är till 85 procent förnybar (inklusive spillvärme). 
Spillvärme utgör 6 procent av värmeförsörjningen 
i länet och kommer till största delen från SSAB Ox-
elösund.19

Elproduktionen uppgick år 2016 till 0,4 TWh, varav 
90 procent kommer från produktion i kraftvärme-
verk och resterande från vind-, sol- och vattenkraft. 
Det �nns alltså ett underskott på el i Södermanland 
vilket gör länet beroende av transport av el från an-
dra delar av landet. Samtidigt �nns en effektbrist i 
länets elnät, vilket är ytterligare en anledning till 
att se över hur den el länet har tillgång till används 
på bästa sätt och hur andra energikällor kan minska 
elberoendet.

Kapacitetsbrist i elnäten
Energisystemet står inför stora förändringar, sär-
skilt ifråga om el. Vårt elsystem förändras, från ett 
centraliserat system med få geogra�skt koncentre-
rade elproducenter, till ett distribuerat system med 
många producenter. När elen i större omfattning 
produceras från sol- och vindenergi förändras ock-
så möjligheterna att styra produktionen. Det blir 
därmed nödvändigt att i högre grad styra konsum-
tionen och utveckla möjligheterna för lagring av el. 
Under året varierar både produktionsmöjligheter-
na, och behovet av el. Den största anledningen till 
att behovet av el ökar på vintern är att vi behöver 
värme. Om vi istället använder mindre el till värme 
kommer detta problem att minska. 

En annan utmaning är att det förekommer variatio-
ner under dygnet, vilket innebär kritiska tidpunkter. 
I dagsläget är elsystemet dimensionerat för att klara 
dessa kritiska tidpunkter då effektbehovet är som 
störst. I framtiden behöver vi i högre grad se över 
elanvändningen för att minska effekttopparna och 
använda elen mer optimalt. Utvecklingen i Söder-
manland och Mälardalen i stort är att elkonsumtio-
nen har ökat, och förväntas fortsätta öka. De främ-
sta orsakerna till ökningen är:

• Urbanisering och befolkningsökning – större 
befolkning och �er verksamheter innebär högre 
elkonsumtion på en mer koncentrerad yta.

• Digitalisering – den nya digitala processindustrin 
kräver stora mängder energi, inte minst el, för att 
drivas.

 • Industrins omställning – där SSAB:s komman-
de omställning från koldriven stålproduktion till 
teknik med ljusbågsugnar som drivs av el är ett 
exempel.

• Transportsektorns omställning – bland de förny-
bara alternativen till fossila bränslen är elen högt 
prioriterad och utbyggnaden av infrastrukturnä-
tet pågår.
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Svenska kraftnät pekar på �askhalsar i stamnätet 
i Gävletrakten som påverkar Södermanland och 
övriga Mälardalen. Det innebär att det redan idag 
råder effektbrist på vissa geogra�ska platser i vårt 
län. Svenska kraftnäts prognos är att problemen år 
2021 har �yttat söderut, mellan Gävle och Enkö-
ping, vilket innebär att den östra delen av stamnätet 
är fullt och ingen kapacitetsökning kan accepteras 
söder om Enköping. Först 2030 kan �askhalsarna 
mellan Gävle och Stockholm förväntas vara bort-
byggda. Samtidigt tyder alltså prognoserna på ökad 
förbrukning de närmaste 20 åren.20

Region Sörmland samarbetar inom ÖMS-regionen 
för att öka kraftförsörjning inom östra Mellansveri-
ge. I rapporten Kraftförsörjning inom östra Mellan-
sverige21 görs bland annat dessa slutsatser: 

• Det �nns behov av tydligt ansvarstagande kopp-
lat till kapacitetsutmaningar och kraftförsörj-
ningens samspel med samhällsplanering. 

• Ökad samverkan mellan kommuner och nätföre-
tag i tidiga skeden krävs.

• Behov �nns av en nationell bild av kapacitetlä-
get i syfte att minska osäkerhet och öka kunskap 
kring kapacitetstillgången i elnäten. 

• Ansträngt kapacitetsläge i �era län begränsar möjli-
ga etableringar inom näringslivet samt kan begrän-
sa infrastruktursatsningar och bostadsbyggande. 

20 Svenska kraftnät, 2020
21 Tillväxt- och regionplaneförvaltningen (2020)

Läs vidare
• Energiläget 2018 – Södermanlands län  
 (2019)
• Energibalans Södermanland, 
 Sankeydiagram 2017 – WSP (2019)
• Koldioxidbudget 2020–2040 
 Södermanlands län – Uppsala universitet,  
 Ramböll (2018)
• Framtidsklimat i Södermanlands län enligt  
 RCP-scenarier –SMHI (2015)
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Södermanlands strategi i en större kontext

Strategin verkar inte i ett vakuum utan präglar och 
präglas av internationella, nationella och regionala 
policykontexter. Utsläppsminskning och klimatan-
passning kan ofta gå hand i hand, det vill säga att 
åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser 
kan också samtidigt anpassa samhället till ett för-
ändrat klimat och vice versa. Det är av stor vikt att 
Södermanlands Klimat- och energistrategi tydligt 
återkopplar till andra hållbarhets- och samhällsmål 
för att belysa hur ekologiska, sociala och ekonomis-
ka faktorer hänger samman, och därför påverkas av 
de beslut som fattas på olika nivåer i samhället. 

Internationell policykontext
FN:s ramkonvention om klimatförändringar slår 
fast det långsiktiga målet att stabilisera halten av 
växthusgaser i atmosfären på en nivå som innebär 
att människans störning av klimatsystemet inte blir 
farlig. För att klara det måste den globala uppvärm-
ningen hållas under två grader. Även denna nivå 
innebär dock konsekvenser och påverkan på natur 
och samhällen, och det är därför viktigt att mini-
mera påverkan så mycket som möjligt.  Klimatkon-
ventionen är basen för det internationella samarbe-
tet inom klimatområdet och utgör även grunden för 
EU:s klimat- och energipolitik. 

Agenda 2030

”I januari 2019 enades de nordiska länderna om en gemensam 
klimatdeklaration gällande nollutsläpp.”
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FN:s generalförsamling antog 2015 resolutionen 
Agenda 2030. Agenda 2030 omfattar 17 globala mål 
för en hållbar utveckling som syftar till att uppnå 
en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar 
värld till år 2030. Bland annat omfattar målen att 
förverkliga mänskliga rättigheter för alla samt att 
säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess 
naturresurser. Agenda 2030 är universell, det inne-
bär att den riktar sig till alla världens länder, och 
att alla länder bär ett ansvar för dess genomförande.

I juni 2018 beslutade regeringen om en handlings-
plan för åren 2018–202022 i vilken sex tematiska fo-
kusområden lyfts fram. Fokusområdet En samhäll-
snyttig, cirkulär och biobaserad ekonomi korrelerar 
med �era av denna strategis fokusområden, såsom 
Jord- och skogsbruk, Produktion och konsumtion, 
och Resor och transporter. Regeringen pekar ock-
så ut cirkulär ekonomi som ett insatsområde, vil-
ket löper som en röd tråd i strategin. Agenda 2030 
kopplas nära samman med arbetet med de svenska 
nationella miljökvalitetsmålen. Miljökvalitetsmå-
len är de nationella mål som bidrar till att vi uppnår 
den ekologiska dimensionen av de globala målen i 
Agenda 2030. Miljömålen är mer speci�cerade men 
centrala för att genomföra Agenda 2030.

Parisöverenskommelsen
I december 2015 enades världens länder i FN:s kli-
matkonvention (UNFCCC) om det så kallade Pa-
risavtalet som innebär att den globala temperatu-
rökningen ska hållas väl under två grader Celsius. 
Avtalet är historiskt eftersom de �esta av världens 
länder står bakom. En viktig del i förhandlingarna 
har varit att tydliggöra att utvecklingsländer, nyli-
gen industrialiserade länder och industriländer har 
olika förutsättningar att arbeta för att minska ut-
släppen. Parisavtalet ersätter det tidigare Kyotopro-
tokollet som innebar åtaganden till 2020.

Parter i avtalet förbinder sig till att lämna in upp-
daterade nationellt bestämda bidrag (Nationally 
Determined Contributions) vart femte år, seartikel 
4. Parisavtalet förbinder nationerna att lämna in 
nya mål men målen är därefter inte bindande. EU 
har, som en part till FN:s klimatkonvention, anta-
git klimatmål som innebär att EU som helhet ska 
minska utsläppen av växthusgaser med 20 procent 
till 2020 och med 40 procent till 2030 jämfört med 
1990. Det �nns ett �ertal förordningar och direktiv 
på EU-nivå som är avsedda att styra i riktning mot 
EU:s utsläppsmål. 

Sedan avtalet trädde i kraft 2016 har USA:s presi-
dent Donald Trump uppgett att landet vill lämna 
avtalet och i november 2019 lämnade USA in den 
formella ansökan för lämna avtalet. Ryssland, som 
också är ett stort utsläppsland, har inte rati�cerat 
avtalet.23 Detta innebär att andra länder, som exem-
pelvis Sverige, måste ta ledning och gå före i om-
ställningsarbetet.

EU:s klimatmål till 2030
2014 beslutades om en ram för EU:s klimatmål fram 
till 2030. Dessa knyter an till den förhandlingslinje 
EU hade i förhandlingarna i Paris i december 2015. 
EU:s samlade utsläpp ska minska med 20 procent 
till 2020 och med 40 procent till 2030 jämfört med 
1990.24

Nordiskt samarbete
I januari 2019 enades de nordiska länderna om en 
gemensam klimatdeklaration gällande nollutsläpp. 
Deklarationen kan ses som ett steg mot att länderna 
kommer att agera mer gemensamt i viktiga interna-
tionella sammanhang gällande klimatfrågan. Under 
2019 har även en utvärdering genomförts över vilka 
möjligheter de nordiska länderna har för att bli  kol-
dioxidneutrala. Utvärderingen kommer att utmynna 
i en rapport 2020 inom vilken olika scenarier för 
hur länderna kan nå koldioxidneutralitet kommer att 
presenteras.25

22 Regeringskansliet, 2018. 
23 UNFCCC, 2020
24 Natuvårdsverket, 2019.
25 Regeringen, 2019
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Sveriges klimat- och energipolitik

Klimatpolitiskt ramverk, klimatlag och 
klimatråd
Sverige har sedan juni 2017 ett klimatpolitiskt ram-
verk.26 Ramverket består av klimatpolitiska mål, en 
klimatlag samt tillsättandet av ett granskande kli-
matpolitiskt råd.

Sedan 1 januari 2018 har Sverige en klimatlag vilket 
innebär att varje regering har en skyldighet att föra 
en klimatpolitik som utgår från de klimatmål som 
riksdagen har antagit. Enligt lagen ska regeringen 
varje år presentera en klimatredovisning i budget-
propositionen, och vart fjärde år ta fram en klimat-
politisk handlingsplan som bland annat ska redovisa 
hur klimatmålen ska uppnås.

De klimatpolitiska målen innebär att Sverige ska 
ha noll nettoutsläpp till 2045 med tre etappmål. För 
att kunna nå noll nettoutsläpp, och så småningom 
negativa utsläpp, får så kallade kompletterande åt-
gärder tillgodoräknas. Med detta menas till exem-
pel reduktioner som uppstår genom utsläppsminsk-
ningar genomförda utanför Sverige och/eller genom 
ett ökat kolupptag i skog och mark. För att klara 
målen får även avskiljning och lagring av koldioxid 
(CCS) göras där rimliga alternativ till åtgärder sak-
nas. CCS och annan teknik för att nå så kallade ne-
gativa utsläpp är fortfarande under utveckling och 
det råder stor osäkerhet kring hur effektiv de olika 
teknikerna är. Av den anledningen har den koldiox-
idbudget som görs för Södermanland inte inklude-
rat negativa utsläpp.  

Etappmålen gäller för den icke-handlande sektorn 
(det vill säga de verksamheter som inte omfattas av 
EU:s utsläppshandel) till 2020, 2030 och 2040. 
• Utsläppen i Sverige i den icke-handlande sek-
torn bör senast år 2020 vara minst 40 procent lägre 
än 1990. Högst 13 procent får ske genom komplette-
rande åtgärder. 

• Utsläppen i Sverige i den icke-handlande sektorn 
bör senast år 2030 vara minst 63 procent lägre än 
utsläppen 1990. Högst 8 procent av utsläppsminsk-
ningarna får ske genom kompletterande åtgärder.

• Utsläppen i Sverige i den icke-handlande sektorn 
bör senast år 2040 vara minst 75 procent lägre än 
utsläppen 1990. Högst 2 procent av utsläppsminsk-
ningarna får ske genom kompletterande åtgärder. 

• Utsläppen från inrikes transporter, utom inrikes 
�yg, ska minska med minst 70 procent senast år 
2030 jämfört med 2010. Inrikes�yg är inkluderat i 
den handlande sektorn.

Det skärpta målet om noll nettoutsläpp till 2045 och 
underliggande etappmål kompletteras av de tidiga-
re målen fossilfri fordons�otta 2030, antaget 2008 
samt 100% förnybar elproduktion år 2040 och 50% 
effektivare energianvändning 2030, antaget 2016 
i den så kallade Energiöverenskommelsen. Över-
enskommelsen fastslår att Sverige ska ha ett robust 
elsystem med en hög leveranssäkerhet, en låg mil-
jöpåverkan och el till konkurrenskraftiga priser.

Nationella transportmål 
Inrikes transporter står för ungefär en tredjedel av 
de svenska växthusgasutsläppen. I samband med att 
riksdagen i juni 2017 antog klimatmålen beslutades 
ett etappmål för växthusgasutsläppen från inrikes 
transporter (exklusive �yg), där målet är att utsläp-
pen ska minska med 70 procent till 2030 jämfört 
med 2010. 2016 hade utsläppen av växthusgaser från 
inrikes transporter (exklusive �yg) minskat med 18 
procent jämfört med 2010. 

Transportpolitikens övergripande mål är att säker-
ställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsik-
tigt hållbar transportförsörjning för medborgarna 
och näringslivet i hela landet. Därutöver �nns ett 
funktionsmål om tillgänglighet och hänsynsmål om 
säkerhet, miljö̈  och hälsa som sinsemellan är jäm-
bördiga. Hänsynsmålen om miljö och hälsa innebär 

26 Regeringen, 2016a. 
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att transportsektorn ska bidra till att nå̊  det övergri-
pande generationsmålet för miljö, de sexton natio-
nella miljökvalitetsmålen, samt en förbättrad hälsa. 
För att nå̊  de nationella miljö̈ - och klimatmålen 
krävs åtgärder för ett transporteffektivt samhälle, 
energieffektiva fordon och förnybara drivmedel. Det 
�nns i dagsläget ett �ertal politiska styrmedel på̊  na-
tionell nivå̊  som i olika hög grad och på̊  olika sätt 
styr utvecklingen i riktning mot målen. Under 2018 
fanns exempelvis ett bonus-malus system och re-
duktionsplikt samt �ertalet ekonomiska styrmedel. 
En redovisning av dessa �nns tillgängliga i rappor-
ten Regional plan för väginfrastruktur för elfordon 
och förnybara drivmedel – Södermanlands län.27

Energiöverenskommelsen 
I juni 2016 beslutades Energiöverenskommelsen.28 
I den fastslogs ett antal mål:

• Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettout-
släpp av växthusgaser till atmosfären, för att där-
efter uppnå negativa utsläpp.  

• Målet år 2040 är 100 procent förnybar elproduk-
tion. Detta är ett mål, inte ett stoppdatum som 
förbjuder kärnkraft och innebär inte heller en 
stängning av kärnkraft med politiska beslut.  

• Senast 2030 ska Sveriges energianvändning ha 
effektiviserats med 50 procent.29 För att detta ska 
uppnås har Energimyndigheten fått uppdraget att 
ta fram strategier för olika sektorer.

I överenskommelsen beskrivs också den svenska 
positionen för kärnkraft. Det vill säga att kärnkraf-
ten ska bära sina egna kostnader och att kärnkraft 
inte ska subventioneras. Den svenska energipoliti-
ken grundar sig på samma principer som energi-
samarbetet inom EU; det vill säga ekologisk håll-
barhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet.

Problematiken kring kapacitetsförsörjning på elnä-
ten beskrivs inte ingående. Dock konstateras det att 
överföringskapaciteten inom Sverige ska öka, att 
utbyggnaden av elnät ska ske kostnadseffektivt och 

27 Länsstyrelsen i Södermanlands län, 2019.
28 Regeringen, 2016b
29 Regeringen, 2017
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utvecklingen ska ske i nära samarbete med de nord-
iska grannländerna. 

Sveriges miljökvalitetsmål
De 16 nationella miljökvalitetsmålen utgör grunden 
för det svenska miljöarbetet. Visionen för arbetet 
är att till nästa generation lämna över ett samhälle 
där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsa-
ka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges 

gränser. Flera av de nationella miljökvalitetsmålen 
berör klimat- och energiområdet. De tydligaste må-
len är Begränsad klimatpåverkan och God bebyggd 
miljö.

”Den svenska energipolitiken grundar sig på samma principer 
som energisamarbetet inom EU; det vill säga ekologisk 
hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet.”
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Läs vidare
• Regional Årlig Uppföljning Miljömålen  
 Södermanlands län 2019 – Länsstyrelsen i  
 Södermanlands län (2019)
• Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö  
 2015–2020 uppföljning 2019 –  
 Länsstyrelsen i Södermanlands län (2019)
• Sörmlandsstrategin – Region Sörmland  
 (2019)
• Region Sörmland Hållbarhetsprogram för  
 2019–2023 (2019) 
• Regional handlingsplan för klimat och miljö  
 i det sörmländska tillväxtarbetet – Region  
 Sörmland (2019)
• Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö  
 2015–2020 – Länsstyrelsen i  
 Södermanlands län (2015)

Stärkt civilförsvar och krisberedskap
Arbetet med ett stärkt civilt försvar och en stärkt 
krisberedskap pågår nationellt, och i detta är ett vik-
tigt fokus trygg energiförsörjning. En omställning 
till mer decentraliserad och närproducerad förnybar 
energi kan vara en nyckel i en stärkt krisberedskap. 
Synergierna mellan förnybara drivmedel i trans-
portsektorn och ett stärkt totalförsvar är tydliga. 
För att läsa mer om detta, se Regional plan för in-
frastruktur för förnybara drivmedel och elfordon. 

Regionala program

Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö
Kopplat till de svenska miljömålen upprättar Läns-
styrelserna regionala åtgärdsprogram. Åtgärdspro-
gram för Södermanlands miljö fastställdes 2015 och 
gällde fram till 2020. Det omfattar alla miljökvali-
tetsmål och innehåller åtgärder inom fyra områden. 
Ett område är energi och klimat. Åtgärdsprogram-
met innehåller åtgärder som lokala och regionala 
aktörer beslutat att genomföra. Åtgärderna ska ses 
som ett komplement till det miljöarbete som genom-
förs av respektive aktör i länet. 

Sörmlandsstrategin
Region Sörmlands Sörmlandsstrategin tillämpar 
ett perspektiv på hållbar utveckling där social håll-
barhet är målet, ekonomin är medlet och ekologin 
sätter ramarna. De tre dimensionerna är ömsesidigt 
beroende av varandra. Sörmlandsstrategin integre-
rar och stärker klimat- och miljöperspektiven i det 
regionala tillväxtarbetet och visar dels vilka insat-
ser som Region Sörmland kommer att driva inom 
miljö- och klimatområdet men visar även på vilket 
sätt miljödimensionen kommer till uttryck. Söder-
manland kan vara med och bidra till att skapa nya 

affärsmöjligheter, jobb och marknader genom att 
integrera klimat- och miljöperspektiven på ett tyd-
ligt sätt i de regionala utvecklingsfrågorna. 

Att arbeta med tillgänglighet och attraktiva miljöer 
bidrar också till en god miljö och minskade utsläpp 
samt bidrar till att uppnå Sörmlandsstrategin. Till-
gången till utbildning, infrastruktur, arbetsmark-
nad, service, IT, kultur, hälso- och sjukvård och 
möjligheten att erbjuda goda livs- och boendemiljö-
er är avgörande för att skapa regioner som kan att-
rahera, behålla och utveckla såväl kompetenser som 
företag och kapital. Miljö- och klimatfrågorna är 
därför centrala för att skapa en hållbar utveckling. 
Sörmlandsstrategin belyser att hållbar utveckling 
är resultatet av ett �erdimensionellt samspel mellan 
olika faktorer, som är ömsesidigt beroende av var-
andra.

”Sörmlandsstrategin belyser att hållbar utveckling är resultatet 
av ett flerdimensionellt samspel mellan olika faktorer, som är 
ömsesidigt beroende av varandra.”
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Strategi 2020–2030

Utgångspunkten för Södermanlands klimat- och 
energistrategi är att länet år 2045 ska nå netto-nol-
lutsläpp av växthusgaser, i linje med det nationella 
klimatmålet. Södermanlands koldioxidbudget är ett 
viktigt verktyg för att nå målet, tillsammans med 
Agenda 2030-målen och de nationella miljökvali-
tetsmålen. Detta för att få en helhetsbild av hur net-
to-nollutsläpp kommer att påverka samhället i stort. 
Målen hjälper oss att lyfta blicken och se till de möj-
ligheter och mervärden en omställning ger. 

Ett klimatneutralt samhälle innebär ett mer resi-
lient30  samhälle, det vill säga ett samhälle med ökad 
motståndskraft. Ett ekologiskt hållbart samhälle har 
en långsiktig förmåga att stå emot och hantera olika 
störningar och förändringar, återuppbygga viktiga 
funktioner och vidareutvecklas. Att uppnå resiliens 
i samhälls- och ekosystem är därför avgörande för 
en långsiktigt hållbar utveckling, ekologiskt, socialt 
och ekonomiskt. 

En strategi – 7 fokusområden
Södermanlands klimat- och energistrategi består av 
följande sju fokusområden som innefattar de sekto-
rer och beteendemönster som har störst klimatpå-
verkan i länet, och i viss mån utanför länets gränser:

• Samhällsplanering
• Hållbara energisystem
• Byggnader
• Företag och industrier
• Jord- och skogsbruk
• Produktion och konsumtion
• Resor och transporter

Varje fokusområde är nedbrutet i insatsområden 
med en sammanfattning av vad som behöver göras 
inom varje insatsområde för att uppnå ett klimat-
neutralt Södermanland 2045.

 Samhällsplaneringen
• Klimat- och energifrågan 
 integreras i planeringen
•  Planering för hållbar 
 bebyggelse och   
 infrastruktur

 Byggnader
• Energikonvertering och
  ��ktivisering av be�ntliga
  byggnader
•  Klimatsmart nybyggnation
•  Minskat byggavfall

 Hållbara energisystem
• Förnybar energi
•  Ökad kapacitet i elnäten

 Företag och industrier
•  Förnybar energi
• Energi��ktivisering

 Jord- och skogsbruk
• Hållbart jordbruk
• Hållbart skogsbruk
• Ökad mängd biobaserad
 energi

 Produktion och  
 konsumtion
• Cirkulär och biobaserad
  ekonomi
•  Medvetna konsumenter

 Resor och transporter
• Transport��ktivt  
 samhälle
•  Förnybara drivmedel

30 Resiliens är ett systems kapacitet att hantera plötsliga förändringar/chocker och kunna återhämta sig från dessa, ungefär motstånds- 
 kraft och anpassningsförmåga.
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Utvalda fokus- och insatsområden syftar till att 
minska växthusgasutsläppen, öka andelen förnybar 
energi och skapa hållbara naturresurs�öden. Lös-
ningarna innefattar såväl beteendeförändringar som 
ny teknik, och ger en övergripande bild av vad som 
behöver göras i länets omställningsarbete.

Mervärden och målkon�ikter
Viktigt att komma ihåg är att lösningar inom ett om-
råde i strategin samspelar med övriga, och påverkar 
miljöläget i länet gällande miljökvalitetsmålen, ar-
betet med Agenda 2030-målen, och den regionala 
hållbarhetsutvecklingen i stort. De åtgärder som 
tas fram inom strategins olika områden kan därför 
innebära både positiva och negativa effekter. Den 
övergripande utmaningen att uppnå hållbara energi-
system innefattar målkon�ikter delvis i förhållande 
till övriga fokusområden, men framförallt i ett stör-
re perspektiv, exempelvis gällande markanvänd-
ning som är en utmaning i utbyggnad av vindkraft 
i länet. Ett annat exempel är skogsavverkning, för 
exempelvis ökad träbyggnation, bioråvaror till upp-
värmning och drivmedel till transporter med mera. 
Avverkning av skog går i kon�ikt med bevarande 
av skog, vilket är viktigt för att bibehålla skogens 
egenskaper som kolsänka och ekosystem.  Denna 
målkon�ikt samspelar bland annat med miljökva-
litetsmålen Levande skogar och Ett rikt växt- och 
djurliv.31 

Genomförande och uppföljning
Samverkan
Att nå de nationella klimat- och energipolitiska må-
len, och att minska koldioxidutsläppen i linje med 
länets koldioxidbudget kräver kraftfulla åtgärder. 
Stärkt dialog och plattformar för att mötas är fort-
sättningsvis en viktig satsning för att  tillsammans 
ta fram och genomföra åtgärder som speglar strate-
gin, för att länet på sikt ska kunna nå visionen om 
netto-nollutsläpp till 2045. Samtliga av länets kom-
muner, Region Sörmland, Mälardalens Högskola, 
organisationer, och �era av länets stora företag är 
representerade i Södermanlands miljö- och kli-
matråd. Rådet träffas cirka tre gånger årligen och 

utgör grunden för ett brett regionalt och lokalt sam-
arbete för ett klimatneutralt Södermanland. För att 
skapa mervärden och lösa målkon�iker krävs inte-
grerad samverkan mellan länets aktörer, både inom 
privat och offentlig sektor.

För att kunna leva upp till koldioxidbudgetens årliga 
utsläppsminskning behöver länets aktörer– offentli-
ga, såväl som privata aktörer och medborgare. 

Uppföljning
En uppföljning av klimat- och energiläget i länet 
ska årligen göras utifrån årsrapporten Energiläget 
i Södermanland samt Koldioxidbudget för Söder-
manland 2020–2040. Uppföljning av klimat- och 
energiomställningen görs även inom länsstyrelsens 
miljömålsuppföljning av miljökvalitetsmålen Be-
gränsad klimatpåverkan och God bebyggd miljö. 
Uppföljningen är viktig för att kunna samman-
ställa och tillgängliggöra resultatet av genomförda 
åtgärder i länet, både i form av minskade utsläpp 
och mervärden för andra miljö- och samhällsmål. 
Länets koldioxidbudget är ett viktigt verktyg för 
att peka på om utsläppsminskningen har varit till-
räcklig under året (16procent), eller om ytterligare 
minskning kommer krävas nästkommande år.
I dagsläget pågår även olika projekt för att ta fram 
digitala verktyg som kan användas för att följa upp 
och utvärdera energi- och klimatomställningen. 
2019 släppte Klimatpolitiska rådet, Naturvårdsver-
ket och Energimyndigheten verktyget Panorama 
som visualiserar alla klimatutsläpp inom Sverige, 
och pågående lösningar för att minska utsläppen, 
vilka styrmedel som �nns, och nulägesbild för om-
ställningen. Nationellt pågår ett arbete med att an-
passa verktyget till länsövergripande och kommu-
nal nivå, vilket även Länsstyrelsen i Södermanlands 
län är engagerade i. 

Va��nns pengarna?
För att hitt��nansiellt stöd för olika åtgärder, 
hänvisas till Länsstyrelsernas rapport Var 
�nns pengarna?32

31
32 Länsstyrelsen Skåne, 2017.
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Våra 
fokusområden
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Fokusområde: Samhällsplanering 

Här är vi 2045
Ett tydligt system- och kretsloppstänkande i samhällsplaneringen har bidragit till att länets invåna-
re har goda möjligheter att välja klimat- och energismarta alternativ i sin vardag. Samhällsplane-
ringen har bidragit till e�ektivt användande av mark, vatten och energi. 

Länet präglas av närhet med god tillgång till kollektivtra�k och attraktiva gång- och cykelstråk 
samt ett fossiloberoende transportsystem. Tank- och laddstationer för olika förnybara alternativ är 
väl spridda över länet och strategiskt placerade i förhållande till varandra. 
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Varför är området viktigt?
Samhällsplanering ger riktlinjer för utveckling av 
bebyggelse, service, kommunikationer, infrastruk-
tur och miljö. På så sätt är samhällsplaneringen ett 
viktigt verktyg i arbetet mot minskad energian-
vändning och minskade utsläpp av växthusgaser. 
Samhällsplaneringen ska även lägga grunden till 
ett kretsloppssamhälle där återanvändning och åter-
vinning av energi och resurser underlättas.
Bebyggelsestrukturen har stor betydelse för ener-
gianvändning och transportbehov. Hur vi planerar 
samhällets byggnader och infrastruktur påverkar 
därför utsläppen av växthusgaser i stort. Det är vik-
tigt att samhällsplaneringen leder till stärkt samar-
bete mellan stad och land, förutsättningar för att 
minska energianvändningen, produktion och an-
vändning av förnybar energi samt god och jämlik 
folkhälsa.  

Förutsättningar och möjligheter i 
Södermanland
Södermanland har ett attraktivt landskap med höga 
natur- och kulturvärden. Länet karaktäriseras av det 
varierande landskapet, ett låglänt mosaiklandskap 
med omväxlande skog, sjö och odlingsmark. Det är 
en del av den expanderande Mälarregionen. Befolk-
ningen har ökat de senaste fem åren och idag uppgår 
länets befolkning till ca 295 000 invånare.  Därutö-
ver har framför allt länets östra kommuner positiva 
�yttöverskott, i första hand från Stockholmsområ-
det. Den senaste befolkningsprognosen från Region 
Sörmland pekar på att länet kommer att växa med 
omkring 45 000 individer mellan 2019 och 2040. 
Södermanland är ett län med spridda utvecklings-
förutsättningar geogra�skt och demogra�skt. Länet 
utmärks av sin �erkärniga struktur, utan tydlig re-
gional centralort med �era mellanstora kommuner, 
och utvecklingsstråk som kopplar samman länen i 
Mälardalen. Här �nns både tung industri, småföre-
tag, besöksnäring och lantbruk. Det är ett län som 
växer och utvecklas. 

Den höga andelen arbetspendling och den spridda 
bebyggelsen i Södermanland innebär utmaningar i 

arbetet för att skapa ett energieffektivt och trans-
porteffektivt samhälle. Möjligheten att skapa närhet 
till arbete och viktiga samhällsfunktioner begrän-
sas av den spridda bebyggelsen samtidigt som den 
ökande befolkningen bidrar till att skapa underlag 
till förtätning och funktionsblandad bebyggelse34  

på �era håll i länet. Förutsättningarna medför även 
att länet står inför en stor utmaning i att minska 
transportberoendet och övergå till förnybara alter-
nativ i transportsektorn. Denna utmaning kräver en 
långsiktig samhällsplanering där länets alla aktörer 
har ett ansvar för att minska transportbehoven när 
nya bostadsområden och verksamheter planeras. 

Regional fysisk planering lyfts fram som avgörande 
för den regionala utvecklingen i Sörmlandsstrate-
gin. Region Sörmland har arbetat med att sätta en 
strukturbild för att kunna genomföra Sörmlands-
strategin. Strukturbilden kommer, tillsammans 
med tillhörande strategiska ställningstaganden, att 
bidra till strategins mål och de prioriterade inrikt-
ningarna; växande arbetsmarknad och fungeran-
de bostadsmarknad. Strukturbild Sörmland är på 
remiss under våren 2020 och beräknas antas efter 
sommaren.

33 SCB, 2019.
34 Funktionsblandad bebyggelse kan kort beskrivas som områden där bostäder, mötesplatser och verksamheter av olika slag inryms 

inom samma områden i närhet till varandra. I områden��nns god tillgänglighet till service nära bostaden, vilket minskar behovet av 
resor till andra områden. Det minskade behovet att färdas med bil eller andra transportmedel bidrar till mindre klimatpåverkan och 
ger god påverkan på människors hälsa genom ökad fysisk aktivitet i vardagen.
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Insatsområden
För Samhällsplanering har följande insatsområden 
valts ut:

• Klimat- och energifrågan integreras i 
 planeringen
• Planering för hållbar bebyggelse och 
 infrastruktur

Klimat- och energifrågan integreras i 
planeringen
Bebyggelse och infrastruktur förändras långsamt, 
vilket gör att dagens beslut ger långsiktiga konse-
kvenser. Att förändringen går långsamt medför att 
det tar tid för planeringen att få genomslag i den 
byggda miljön. Åtgärder för att integrera energi- 
och klimataspekter tidigt i planeringen är därför 
angelägna då det påverkar förutsättningarna att 
leva upp till länets koldioxidbudget, samt för att nå 
klimat- och energipolitiska målsättningar till 2045. 
Rörlighet över kommun- och länsgränser, tillsam-
mans med andra gränsöverskridande frågor, till ex-
empel infrastruktur, energi-, och effektförsörjning, 
ställer krav på mellankommunal, regional och na-
tionell samverkan. Kommunerna ansvarar för plan-
läggning av mark och vatten och är därmed nyck-
elaktörer i arbetet med en samhällsplanering för en 
hållbar utveckling. Regionens roll är att vara länets 
centrala aktör för regional fysisk planering. Genom 
arbetet med Strukturbild Sörmland skapas sam-
ordning mellan fysisk planering, infrastruktur och 
kollektivtra�k, samt syftar till att få till stånd en ge-
mensam målbild för regionen, kommunen och an-
dra regionala och nationella aktörer, för långsiktigt 
hållbara regionala strukturer. Dock är det fortsatt så 
att kommunernas planmonopol kvarstår och är det 
som leder arbetet på lokal nivå. Plan- och bygglagen 
anger att hänsyn ska tas till klimataspekter vid den 
kommunala planläggningen. 

Vad behövs?
Avgörande för utvecklingen i länet är att regiona-
la och lokala klimatmål tas fram och används som 
utgångspunkt för samhällsplaneringen, för att åt-

gärder ska kunna konsekvensbedömas ur klimat-
synpunkt. Viktigt är också att goda exempel på 
mellankommunala möjligheter till synergier i kli-
mat- respektive energiarbetet lyfts upp i länet. 

Redan idag tar kommunernas översiktsplaner upp 
hållbarhetsfrågor i varierande grad, men detta be-
höver utvecklas ytterligare. Sambandet mellan 
översiktsplanerna och efterföljande planering inom 
klimat och energifrågor behöver tydliggöras och 
stärkas.

Viktigt är att planeringsunderlag för regional kraft-
försörjnings och lokal energiproduktion tas fram i 
länets kommuner. Dessa bör användas i planerings-
processer och utvecklas vidare. Vidare behöver pla-
neringsunderlag även tas fram för �öden av bio- och 
restprodukter. Länets variation av landsbygd, stora 
industrier och en spridd bebyggelse innebär att det 
�nns en geogra�sk närhet mellan olika näringar och 
produktionsanläggningar vilket ger goda förutsätt-
ningar att skapa ett cirkulärt system där restproduk-
ter från en näringsgren kan användas som insats i en 
annan utan behov av långväga transporter. 

Vad behövs?
• Lokala och regionala klimatmål används  
 som utgångspunkt för samhälls-
 planeringen.
• Förtäta stadskärnor och skapa funktions- 
 blandad bebyggelse.
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Planering för hållbar bebyggelse och
infrastruktur
Att förtäta stadskärnor och skapa funktionsblandad 
bebyggelse på gång och cykelavstånd är viktiga in-
riktningar vid planeringen av ett transporteffektivt 
samhälle. Vikten av denna inriktning ska dock ses 
i relation till att planera för en god tillgänglighet till 
olika kollektivtra�klösningar i landsbygdens ser-
vicenoder, vilket är en särskild utmaning i länet. 
Landsbygden erbjuder goda förutsättningar för pro-
duktion av förnybar energi- och livsmedelsförsörj-
ning till länets befolkning. Det är därför viktigt att 
även dessa aspekter vägs in i samhällsplaneringen, 
inte minst i Södermanland där landsbygden täcker 
en stor del av länets yta.

I planeringsprocessen behöver grön infrastruktur 
ges utrymme. Att skapa och bevara gröna miljöer 
bidrar till ökat upptag av koldioxid, försörjnings-
möjligheter och hälsofrämjande aspekter sett till 
vikten av att också klimatanpassa våra städer. Med 
ett varmare klimat följer��er och mer intensiva vär-
meböljor och då är grönområden i städerna livsvik-
tiga för att skapa svalka och återhämtning.   

Vad behövs?
Alla aktörer i länet behöver verka för ett transport-
effektivt samhälle, speciellt länets kommuner som 
har planeringsansvaret. För att kunna planera för en 
hållbar bebyggelse och infrastruktur i länet behövs 
uppdaterade kunskaps- och planeringsunderlag, 
liksom goda exempel. Detta för att skapa cirkulä-
ra system mellan olika näringar och produktions-
anläggningar i länet och öka energieffektiviteten i 
fysisk planering. Underlagen behöver också visa på 
energi- och klimataspekter kring resande och trans-
porter, att använda exempelvis i samband med upp-
starten av åtgärdsvalsstudier för infrastruktur. 

Vad behövs?
• Lokala och regionala klimatmål används  
 som utgångspunkt för samhälls-
 planeringen.
• Förtäta stadskärnor och skapa funktions- 
 blandad bebyggelse.

Läs vidare
• Energihushållning och klimatpåverkan i  
 översiktsplanen – Länsstyrelsen i 
 Södermanlands län (2020)
• Regional handlingsplan för grön 
 infrastruktur i Södermanlands län – 
 Länsstyrelsen i Södermanlands län (2019)
• Sörmlandsstrategin – Region Sörmland  
 (2018)
• Hållbar utveckling genom fysisk planering  
 – Boverket (2017)
• Södermanlands regionala handlingsplan  
 för klimatanpassning – Länsstyrelsen i  
 Södermanlands län (2014)
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Fokusområde: Hållbara energisystem

Här är vi 2045
Länet är klimatneutralt och bidrar till det nationella behovet av biogas. Lokala råvaror för pro-
duktion av bioenergi används och bidrar till uppvärmning av byggnader och omställningen av 
transportsektorn. Vindkraften är utbyggd i länet. Solceller och solfångare är integrerade delar 
av samhällsbyggnaden och bidrar till såväl den lokala energiförsörjningen som till det regionala 
energisystemet. Restprodukter återanvänds och restvärme återförs till fjärrvärmenäten.
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Varför är området viktigt?
Användning av fossil energi är den största källan 
till utsläpp av växthusgaser och har direkt koppling 
till hur den globala medeltemperaturen utvecklas. 
Jämfört med övriga EU-länder har Sverige idag en 
relativt stor andel energi från förnybara källor. Dä-
remot har län och regioner olika förutsättningar att 
producera förnybar energi. För att nå de klimatpoli-
tiska målsättningarna är det därför viktigt att varje 
län, och region arbetar för att optimera sina möjlig-
heter att producera förnybar energi. En ökad pro-
duktion av förnybar el i Sverige kan även bidra till 
att ersätta elproduktion baserad på fossila bränslen 
utanför Sveriges gränser genom det gemensamma 
elnätet i Europa.

Vi har inte obegränsat med energi att använda och 
den energi vi använder måste vara hållbart fram-
ställd. Att vi måste öka mängden energi från förny-
bara källor för att begränsa klimatförändringarna är 
ofrånkomligt, men samtidigt har dagens energisys-
tem begränsningar. El är en särskilt värdefull form 
av energi då den kan användas för att ersätta fossila 
bränslen, men med ett större elbehov följer också 
risk för effektbrist. Därför måste all energi använ-
das på ett förnuftigt sätt. Vi måste också värna våra 
ekosystem och skydda den biologiska mångfald som 
�nns i vår närmiljö, och i världen i stort. Samhället 
behöver därför resurshålla med energin, i lokala och 
cirkulära system där restprodukter och restvärme 
tas tillvara på ett smart sätt.

I den cirkulära ekonomin bör vi både sträva efter att 
minska �ödena av energi och att optimera använd-
ningen av energi. En minskad energianvändning bi-
drar utöver Begränsad klimatpåverkan också posi-
tivt till övriga miljökvalitetsmål. Genom att minska 
mängden energi vi använder minskar vi också den 
negativa påverkan på miljön, som uppstår då vi ex-
empelvis avverkar skog för biobränsle, en aktivitet 
som påverkar miljökvalitetsmålen Levande skogar 
och Ett rikt växt- och djurliv.

Lokal och diversi�erad energiproduktion har 
många positiva effekter såsom närproducerad el, 
värme och drivmedel, ökad försörjningstrygghet 
och minskad känslighet för omvärldsförändringar. 
Att stärka lokal energiförsörjning kan också synlig-
göra elen som lokal resurs, och visa på hur viktigt 
det är att hushålla med de resurser som produceras 
i vårt närområde. I ett regionalt perspektiv ger för-
nybar energiproduktion också nyttor i form av sys-
selsättning och affärsmöjligheter, exempelvis inom 
jord- och skogsbruket, samt företag och industrier. 

Förutsättningar och möjligheter i 
Södermanland
Ökad produktion och användning av förnybar en-
ergi från sol, vind och bioråvara är centralt för att 
Södermanlands ska vara klimatneutralt år 2045, 
och än viktigare om länet ska kunna leva upp till 
dess regionala koldioxidbudget. I dagsläget kommer 
enbart en begränsad andel av använd energi i länet 
från förnybar lokal produktion. 

Ungefär hälften av energin i Södermanland kommer 
idag från fossila bränslen som olja, kol, koks och 
gasol (54 procent).35 Denna fossila energi används 
övervägande inom industri och transport i länet.

Andelen el utgör en fjärdedel av energin i länet och 
av denna är endast 13 procent producerad inom lä-
net, resterande är tillförd el.36 Den lokalproducerade 
elen består till 8 procent av vind, sol och vatten.37   
Övrig el produceras i länets kraftvärmeverk som i 
huvudsak använder biobränsle som insatsvara. 

År 2015 tog aktörer inom energi och klimat i länet 
fram åtgärden ”kartläggning av potentialer för till-
försel av förnybar energi i Södermanland” till Åt-
gärdsprogram för Södermanlands miljö 2015–2020.38 

En cirkulär ekonomi handlar inte bara om 
material�öde utan även om de��öde av 
energi vi människor, och samhället i stort, är 
en del av och beroende av.

35 WSP, 2019
36 WSP, 2019
37 WSP, 2019. 
38 Länsstyrelsen i Södermanlands län, 2016.
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Den senaste uppföljningen av åtgärdsprogrammet 
(2019) visar att det som utretts är bioenergi- samt 
spillvärmepotential. Kvar att utreda är potential för 
sol- och vindkraft.

Vindkraftsutvecklingen i länet går långsamt. Till 
stor del beror detta på intressekon�ikter såsom mi-
litära riksintressen i området samt länets natur- och 
kulturvärden. Även biogasproduktionen i länet går 
långsamt men det �nns god potential för ökad lokal 
produktion framöver. I dagsläget produceras biogas 
vid sju anläggningar – fyra reningsverk samt en 
samrötningsanläggning, och uppsamling av depo-
nigas sker vid två deponier. Totalt produceras runt 
47 GWh i länet.39 För att snabbt öka produktionen 
av biogas behövs tydliga politiska riktlinjer och 
ekonomiska incitament skapas. 

Till skillnad från den långsamma utvecklingen för 
vindkraft och biogas går solcellsutvecklingen i länet 
i ett högt tempo. I slutet av 2017 gav installerade 
solelanläggningar en sammanlagd effekt på 14 145 
kW vilket i genomsnitt är 50 watt per person. Detta 
motsvarar en ökning med 85 procent sedan föregå-
ende år.40

Vattenkraften i länet produceras från drygt 20 min-
dre vattenkraftverk, som tillsammans ger ungefär 14 
GWh per år.41 I nuläget ligger fokus på att effektivi-
sera be�ntliga vattenkraftverk, för att ge möjlig ök-
ning i produktionen, vilket oftast genomförs i sam-
band med att turbinen är uttjänt och en ny sätts in.42

Insatsområden
För Hållbara energisystem  har följande två insats-
områden valts ut:

• Förnybar energi
• Ökad kapacitet i elnäten

Förnybar energi
Även om utbyggnaden av vindkraften för närvaran-
de går långsamt, har den en stor teoretisk potential 
som förnyelsebar energikälla i länet. Möjligheten 

att öka utbyggnadstakten har förbättrats i och med 
att kommunala planeringsunderlag för vindkraft ta-
gits fram.

Solvärme och solceller utgör en betydelsefull del i 
ett hållbart energisystem. Med hjälp av investerings-
bidrag för solceller har utbyggnaden i länet ökat. På 
senare år har investeringskostnaden per installerad 
kW minskat, vilket ökar förutsättningarna ytterli-
gare för en utökad installation av solceller. Intresset 
för solenergiinstallationer från länets lantbruksfö-
retagare är stort. Potentialen för ökad utbyggnad 
av solenergiinstallationer i Södermanland bedöms 
därför utifrån dessa faktorer som god. 

I Södermanland �nns en god tillgång på bioråva-
ror som möjliggör lokal produktion av energi och 
drivmedel. Tillgång till råvaror i form av restpro-
dukter från jordbruket, gödsel samt organiskt avfall 
från hushåll, offentlig sektor och industrier medför 
en god potential för lokal produktion av biogas. Lä-
net har en stor potential att producera betydligt mer 
biomassa till biodrivmedel än vad som görs idag. 
I länets regionala plan för väginfrastruktur för el-
fordon och förnybara drivmedel, konstateras att 1 
100 GWh biodrivmedel skulle kunna produceras i 
länet, 500 GWh av dem i form av biogas. Detta kan 
jämföras med 2018-års produktionsnivå på 50 GWh 
biogas. Lokal biogasproduktion bidrar till en cirku-
lär ekonomi genom att restprodukter tillvaratas, och 
att näringsämnen sedan i ett andra steg kan återfö-
ras till jordbruksmarken genom den biogödsel som 
bildas i rötningsprocessen. Ett ökat tillvaratagande 
av bioenergiråvarorna från jordbruket bidrar också 
till företagsutveckling på landsbygden. 

I Södermanland �nns även god tillgång på bio-
bränsle från skogen tack vare ett stort virkesförråd 
och god produktionsförmåga i marken. Redan idag 
utnyttjas en stor del av hyggesresterna från skogen. 
Uttag av biobränsle är en viktig del i skogsbrukets 
bidrag till att minska växthusgasutsläppen, men för 
att uttaget ska vara uthålligt behöver näringsbalan-
sen regleras, exempelvis genom askåterföring. Det 

39 Energigas Sverige, 2018.
40 Länsstyrelsen i Södermanlands län, 2019.
41 WSP, 2019.
42 1 januari 2019 gjordes ändringar i Miljöbalken vilka syftar till att alla elproducerande vattenkraftverk ska uppnå moderna miljövill-

kor, bland annat för att minska belastningen på miljön. Genom denna lagändring tillkom en nationell plan för omprövning av vatten-
kraften, som i stort ger alla vattenkraftverk en turordning för att ompröva sina villkor, detta för att alla elproducerande vattenkraft-
verk ska ha moderna miljövillkor till senast 2040.
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�nns en potential att öka uttaget av biobränsle från 
skogen genom att till exempel nyttja stubbar. Idag 
görs det i väldigt liten utsträckning och mer kun-
skap behövs kring vilka effekter ett sådant uttag 
kan ge. 

Vad behövs?
För att ytterligare främja produktionen av förny-
bar energi i länet behöver potentialen för sol- och 
vindkraft utredas närmare och sammanställas i ett 
kunskapsunderlag. Vidare behövs olika typer av un-
derlag för att hitta lämpliga platser för vindkrafts-
utbyggnad, detta behöver göras mer beröda aktörer 
från lokal, regional och nationell nivå för att und-
vika målkon�ikter. Viktigt är också att utreda till-
gång till restprodukter från jordbruk, gödsel samt 
organiskt avfall från hushåll, offentlig sektor och 
industrier med mera för att tillvarata restvärme och 
öka produktionen av bioenergi. Mer om detta �nns 
i Regional plan för infrastruktur för förnybara driv-
medel och elfordon – Södermanland.

Generellt behöver andelen använd förnybar energi i 
länet öka. Det �nns stor potential i att öka andelen 
förnybar el och värme till hushåll och fastigheter 
bland annat genom att installera solceller. Framö-
ver behövs även ett fokus på att öka mängden lokalt 
producerad förnybar el, men i nuläget �nns hinder 
för att sälja egenproducerad el till elnätet beroende 
på nätets kapacitetsbrist i regionen. 

Utöver att främja produktion av förnybar energi,  
behöver vi också sträva mot en beteendeförändring 
i hur vi använder oss av energi. Energifrågor behö-
ver bli en integrerad del i utbildningsverksamhet, 
såsom i förskolan och grundskolan, för att skapa en 
beteendeförändring i samhället.

Ökad kapacitet i elnäten
Elförsörjning och kapacitetsbrist
Som beskrivits i kapitlet ”Kapacitetsbrist i elnäten” 
råder det idag brist på effekt i elnäten i Söderman-
land. Södermanland har dessutom ett underskott på 
el vilket gör länet beroende av transport av el från 
andra delar av landet. 

Problematiken med kapacitetsbrist hindrar i dags-
läget att egenproducerad el kan säljas ut till nätet, 
det försvårar också företagsetableringar och kan 
begränsa infrastruktursatsningar och bostadsbyg-
gande. Anledningarna till kapacitetsbristen i länet 
är �era; urbanisering, befolkningsökning, digitali-
sering samt elektri�ering av transporter.

Ytterligare en förklaring till kapacitetsbristen är 
att energisystemet alltmer går mot ett distribuerat 
system bestående av många producenter. Vårt el-
system förändras, från ett centraliserat system med 
få geogra�skt koncentrerade elproducenter, till ett 
distribuerat system med många producenter som 
sätter upp solpaneler och mindre vindkraftsbyggen. 
Utbyggnaden av sol- och vindenergi innebär att en-
ergiproduktionen blir alltmer årstidsbunden. Under 
året varierar både produktionsmöjligheterna och 
behovet av el. Kapacitetsbristen behöver pareras 
och länet behöver i högre grad styra om elanvänd-
ningen. 

Vad behövs?
• Fler speci�ka planeringsunderlag för olika  
 förnybara energislag. 
• Öka produktionen av förnybar energi. 

Effektbrist 
E�ektbrist är, till skillnad från elenergibrist, 
en momentan brist på el. Det uppstår om det 
inte är balans mellan produktion/import och 
användning under något tillfälle. En situation 
med e�ektbrist är nationellt omfattande, 
då det är den nationella balansen mellan 
produktion och konsumtion som har 
påverkats. Källa: Kraftförsörjning inom östra 
Mellansverige (2020) 
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Vad behövs?
För att öka kapaciteten i länets elnät behövs fram-
åtsyftande energiförsörjningsplanering, som även 
behandlar effektkapacitetsutmaningar. Länets loka-
la energiförsörjning behöver stärkas och elen behö-
ver synliggöras som lokal resurs. Generellt krävs en 
samverkan bland länets aktörer för att möta kapaci-
tetsproblemen i elnätet. Det �nns behov av tydligt 
ansvarstagande, tydliga roller och samverkan kopp-
lat till kapacitetsutmaningar och kraftförsörjning-
ens samspel med samhällsplanering.

Utöver bättre planering och ökad samverkan krävs 
teknikutveckling kring lagring och ekonomiska in-
citament för att reglera elanvändningen såväl över 
dygnet som över året. 

Kapacitetsbrist  
Kapacitetsbrist förväxlas ofta med 
e�ektbrist, vilket är två vitt skilda begrepp. 
Kapacitetsbrist uppstår då elnätets 
fysikaliska egenskaper begränsar 
nätets överföringsförmåga. Elnätet är 
designat utifrån, vid byggnadstillfället, 
givna parametrar för att leverera önskad 
strömstyrka och spänning till konsumenter. 
Elnätets konstruktion begränsar vilken 
e�ekt som kan levereras och hur mycket el 
som nätet kan transportera. Kapacitetsbrist 
uppstår då den efterfrågade e�ekten 
överstiger den e�ekt som elnätet klarar av 
att transportera. Källa: Kraftförsörjning inom 
östra Mellansverige (2020)

Vad behövs?
• Tydligt ansvarstagande kopplat till  
 kapacitetsutmaningar och  
 kraftförsörjningens samspel med  
 samhällsplanering, exempelvis genom  
 energiförsörjningsplanering.

• Ökad samverkan mellan kommuner och  
 nätföretag i tidiga skeden krävs.

Läs vidare
• Kraftförsörjning inom östra Mellansverige -  
 Tillväxt- och regionplaneförvaltningen  
 (2020)
• Regional plan för infrastruktur för förnybara  
 drivmedel och elfordon, remissversion  
 (2019) 
• Energiläget 2018 – Södermanlands län  
 (2019)
• Vindkraft Öst Etapp IV – Energikontoret i  
 Mälardalen (2019)
• Energibalans Södermanland,  
 Sankeydiagram 2017 – WSP (2019)
• Spillvärmepotential i Södermanland –  
 Länsstyrelsen i Södermanlands län (2018) 
 Framtidsklimat i Södermanlands län enligt  
 RCP-scenarier –SMHI (2015)
• Bioenergi-potential i Södermanland –  
 Länsstyrelsen i Södermanlands län (2015)
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Fokusområde: Byggnader

Här är vi 2045
Nära-nollhus är standard i nybebyggelse och stora energie�ektiviseringar har gjorts i be�ntlig 
bebyggelse. Byggnaderna är klimatsmarta vilket innebär att hela byggnadens livscykel tas i 
beaktande för att begränsa klimatpåverkan. Solceller på byggnaderna är ett viktigt bidrag til det 
regionala förnybara energisystemet.

Digitalisering bidrar til��exibilitet fastigheternas elsystemen och medborgarna är medvetna om 
sin energianvändning. O�entliga verksamheter har en god bild av fastigheternas energianvänd-
ning och minskar den kontinuerligt. 
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Varför är området viktigt?
Befolkningen ökar och det��nns ett särskilt stort be-
hov av nya bostäder. En utmaning är att bygga och 
renovera hållbart och klimatsmart samtidigt som 
bygg- och renoveringskostnader ska vara rimliga ur 
ett samhällsekonomiskt perspektiv. Val av material, 
utformning och energiprestanda har stor betydelse 
för en byggnads klimatpåverkan. Byggnaders för-
hållandevis långa livslängd innebär att de val vi gör 
idag kommer att påverka vårt utsläppsutrymme, 
och möjligheterna att nå energi- och klimatpolitiska 
målsättningar till 2045.

Bostäder och lokaler står för en betydande del av 
den totala energianvändningen i Sverige, men fos-
sila bränslen för uppvärmning har idag till stor del 
fasats ut inom bostäder och offentlig verksamhet. 
Denna förändring står för den största minskningen 
av utsläppen mellan 1990 och 2017 nationellt.43 Dä-
remot �nns mer att göra– be�ntliga byggnader be-
höver energieffektiviseras och energianvändningen 
minska. Metoder och tekniker för energieffektivise-
ring i kulturhistoriskt värdefulla byggnader behöver 
utvecklas för att kunna sänka energiförbrukningen 
och samtidigt behålla kulturhistoriska värden. 

Miljömålsberedningen har antagit som målscena-
rio för bostadssektorn att energianvändningen ska 
minska med 50 procent per bostadsyta till år 2050 
jämfört med 1995, och att användning av fossila 
bränslen huvudsakligen ska fasas ut före 2020.44

Byggnaders energianvändning och koldioxidutsläpp 
ska minska enligt de klimat- och miljömål som EU 
har ställt. I EU-direktivet om byggnaders energipre-
standa ställs krav på att alla nya byggnader år 2020 
ska vara nära-nollenergibyggnader. Boverket har 
lämnat förslag på vad nära-nollenergibyggnader ska 
innebära för Sverige, dessa skärpta krav kommer att 
börja gälla 2020. 

Lagen om klimatdeklaration för byggnader som 
träder i kraft den 1 januari 2022 är ett steg i sta-

tens styrning mot en minskad klimatpåverkan från 
byggnader vid uppförande.

Förutsättningar och möjligheter i 
Södermanland
Hushåll är den tredje största energianvändaren i lä-
net efter industri och transporter, som syns i �gur 
d. Energianvändningen i tätorterna kommer oftast 
från förnybara källor, men det �nns fortfarande bo-
städer och övriga lokaler som är beroende av fossila 
energikällor. Oljepannor till uppvärmning är dess-
värre fortfarande relativt vanligt i bostadssektorn 
och att byta ut dessa till biopannor bör vara ett pri-
oriterat område att satsa på för en övergång till en 
koldioxidsnål ekonomi. Utöver biopannor är fjärr-
värme, bergvärme eller el en lösning. 
Med hjälp av nyckeltalet speci�k energianvändning 
för uppvärmning (kWh/m2) kan man få en indika-
tion på energieffektiviseringstakten för bostadssek-
torn. I Södermanland har detta nyckeltal minskat 
med 28, 9 respektive 19 procent under perioden 
2001–2016 för kategorierna småhus, �erbostadshus 
och lokaler. I Södermanland låg nyckeltalet över det 
nationella genomsnittet för samtliga kategorier (se 
Energiläget 2018 för detaljer). 
I Södermanland ökar antalet nya bostäder med 
knappt 0,5 procent per år. Vid nybyggnation �nns 
stora möjligheter att påverka byggnadens klimat-
påverkan. Materialval, höjd på byggnaden (antalet 
våningar) och byggnadens konstruktion är några 
aspekter som är avgörande. En livscykelanalys av 
byggnaden och byggprocessen kan vara vägledande 
för att nå länets vision. 
En stor del av de kommunala fastighetsbestånden 
byggdes åren 1950–1980 och är idag i behov av 
omfattande renoveringar. Vid ombyggnation �nns 
stora förutsättningar att påverka en byggnads fram-
tida energibehov, sett till energieffektivisering och 
energikonvertering för att nå länets vision nära-noll 
bebyggelse och ökad digitalisering i fastigheter.
I länet byggs för närvarande begränsat med lågen-
ergi- och passivhus vilket tyder på att kunskapen 
om, samt intresset och incitamenten för att bygga 

43 SCB, 2019
44 Miljömålsberedningen, 2016.
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energieffektivt behöver öka. Erfarenheter både na-
tionellt och internationellt visar att energieffektivt 
byggande mer handlar om kompetens och incita-
ment snarare än om högre byggkostnader. För att nå 
länets vision behövs incitament, politiska såväl som 
ekonomiska, för att stimulera byggnation av lågen-
ergi- och passivhus. 

Insatsområden
För Byggnader har följande tre insatsområden valts 
ut:

• Energi-konvertering och effektivisering av 
 be�ntliga byggnader
• Klimatsmart nybyggnation
• Minskat byggavfall

Energikonvertering och effektivisering av 
b��ntliga byggnader
Byggnaders energiprestanda är en central del för 
att visa på byggnadens energianvändning och hur 
den kan effektiviseras. System för smart styrning, 
utfasning av oljepannor och fossil energi till byte 
till exempelvis värmepumpar eller anslutning till 
fjärrvärmesystem är avhängigt för byggnadens kli-
matpåverkan.  
I hyres- och bostadsrätter �nns en utmaning i att 
öka kunskapen och motivera fastighetsägare. Ökad 
kunskap om möjliga energieffektiviseringsåtgärder, 
och stöd och rådgivning till styrelser och beslutsfat-
tare skapar förutsättningar för en ökad energieffek-
tiviseringstakt i be�ntlig bebyggelse. De kommuna-
la energi- och klimatrådgivarna har här en viktig 
funktion i rådgivning gentemot såväl fastighetsäga-
re som privatpersoner. 

Vad behövs?
Byggnader kan utöver att energieffektiviseras också 
bidra till energiomställningen. Fossila energikällor 
behöver fasas ut och beroendet av el för uppvärm-
ning behöver minska till förmån för mer hållbara 
alternativ som tillexempel fjärrvärme och solpane-
ler. Byggnaders energiprestanda behöver följas upp 
och energianvändningen visualiseras, för att med- 

vetandegöra och öka kunskapen hos användaren. 
Offentliga byggnader bör användas som föredöme 
för energieffektivisering och förnyelsebar energi-
användning. Digitalisering och smart styrning bör 
främjas i alla be�ntliga byggnader.

Klimatsmart nybyggnation
För att få en överblick över byggnaders klimat-
påverkan behövs ett livscykelperspektiv.45 Val av 
byggmaterial och själva byggprocessen har en be-
tydande inverkan på byggnadens totala klimat-
påverkan. Byggnader behöver således inte enbart 
vara energisnåla utan även klimatsmarta. Genom 
att minska användningen av cement, som i tillverk-
ningsprocessen har mycket höga utsläpp, och öka 
användningen av trä vid byggande kan byggnader-
nas klimatpåverkan minska betydligt. Möjlighet till 
återbruk av byggmaterial kan också innebära en 
stor minskning av klimatpåverkan i byggprocessen.

Vid utformningen av nya byggnader bör möjlighe-
ter att integrera solceller och andra alternativ för 
förnybar elproduktion tillvaratas. Energimätning i 
nybyggnation behöver utvecklas framöver för att på 
ett enkelt visuellt sätt kunna följa byggnadens ener-
giproduktion och användning. Visualisering fung-
erar också som incitament för ett ändrat beteende.
Att se energieffektiviseringsåtgärder i ett helhets-
perspektiv är viktigt för att optimera resultat och 
effektiviseringstakt. I fastighetssektorn har investe-
ringar som regel avsevärt längre livslängd än många 
andra branscher vilket gör det mer företags- och 
samhällsekonomiskt att frångå korta återbetal-
ningstider till förmån för ett livscykelperspektiv.

Vad behövs?
• Utfasning av fossila uppvärmning såsom  
 oljepannor. 
• Fler energi��ktiviserande åtgärder i 
 be�ntlig bebyggelse.

45 Livscykelperspektiv innebär att analysera hur stor den totala miljöpåverkan är under en produkts livscykel från råvaruutvinning, via 
tillverkningsprocesser och användning till avfallshanteringen inklusive alla transporter och all energiåtgång i mellanleden.
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Vad behövs?
För att säkra klimatsmart nybyggnation i länet be-
hövs byggandet av nära nollbyggnader och lågener-
gibyggnader främjas, bland annat genom kunskaps-
höjande insatser för fastighetsägare och aktörer 
som är involverade i byggprocessen. Vidare behövs 
ytterligare kunskapsunderlag om träbyggnation tas 
fram och spridas, för att öka intresse, kompetens 
och incitament för att bygga klimatsmart och ur ett 
livscykelperspektiv. Decentraliserad elproduktion, 
smart styrning i byggnader samt energimätning 
i nybyggnation behövs. Detta för att enkelt kunna 
följa byggnaders energiproduktion och användning 
för att öka kunskapen hos användaren. Solceller och 
andra alternativ för förnybar elproduktion måste in-
tegreras vid utformning av nya byggnader. 

Minskat byggavfall 
Utöver materialval, energi-konvertering och effekti-
visering, behövs också ett cirkulärt och resurssnålt 
tankesätt i byggprocessen. Klimatpåverkan från 
byggprocessen och hantering av avfall från bygg-
sektorn är betydande, och kunskapen och insikten 
om detta bland byggbranschens aktörer behöver ge-
nerellt bli bättre.46 

Hur avfall ska hanteras styrs genom ett EU-direk-
tiv som är antaget i svenska miljöbalken. Direkti-
vet kallas avfallstrappan eller avfallshierarkin och 
består av stegen minimera (förebygg byggavfall 
genom noggranna beställningar), återanvända, 
återvinna, energiåtervinning och deponera på av-
fallsanläggning. Ett av Naturvårdsverkets etappmål 
är att insatser ska vidtas så att förberedandet för 
återanvändning, materialåtervinning och annat ma-
terialutnyttjande av icke-farligt byggnads- och riv-
ningsavfall är minst 70 viktprocent senast år 2020.47 

Vad behövs?
För att byggavfallet ska minska i länet behövs mer 
kunskap och samverkan. Ett exempel är kunskaps-
höjande insatser för fastighetsägare och aktörer 
som är involverade i byggprocessen. På så sätt kan 
vi främja en god avfallshantering av byggavfall, ge-
nom att förebygga avfall, förbereda för återanvänd-
ning, förbereda materialåtervinning, samt förbere-
da för energiåtervinning. 

Vad behövs?
• Främja nära nollbyggnader.
• Kunskapsunderlag om träbyggnation.
• Digitalisering och smart styrning för 
 optimerad energianvändning.

Vad behövs?
• Kunskapshöjande insatser för fastighets- 
 ägare och aktörer som är involverade i  
 byggprocessen. 

Läs vidare
• Vägledning om LCA för byggnader –  
 Boverket (2019) 
• Lag (2014:267) om energimätning i  
 byggnader – Sveriges riksdag
• Klimatpåverkan från byggprocessen –  
 Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien  
 (2014)

46 Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, 2014
47 Naturvårdsverket, 2019. 
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Fokusområde: Företag och industrier

Här är vi 2045
Södermanlands företag och industrier är klimatneutrala och arbetar aktivt med energifrågan. 
Energin används e�ektivt, på rätt sätt och på rätt ställe. 

Förnybara alternativ och ny teknik används inom produktions- och stödprocesser samt i företa-
gens transporter. Näringslivet präglas av en cirkulär ekonomi med återanvändning, återvinning av 
material och tillvaratagande av energi.
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Varför är området viktigt?
Företags- och industrisektorns produktion har idag 
stor klimatpåverkan till följd av dess stora energian-
vändning och fossilberoende. För att nå riksdagens 
mål om ett klimatneutralt samhälle till 2045 behö-
ver företag och industrier minska utsläppen och mi-
nimera sitt energibehov. Detta kan uppnås genom 
övergång till förnybara energikällor, att energief-
fektivisera, ta till sig ny teknik och utveckla nya 
produktionssätt, samt ett aktivt deltagande i utveck-
lingen mot en mer cirkulär ekonomi. En för�yttning 
till ett mer hållbart och cirkulärt företagande skapar 
en högre resurseffektivitet och ett minskat avfalls-
�öde, vilket bidrar till en minskning av negativa 
utsläpp, samtidigt som nya möjligheter till tillväxt 
skapas inom regionen.

Förutsättningar och möjligheter i 
Södermanland
Södermanlands näringsliv består av en mängd små 
och få stora företag. Produktion och tillverkning 
står för den största delen, och domineras av tung 
fordons- och stålindustri. Även byggindustrin är en 
betydande bransch i länet. Industri- och byggverk-
samheter stod 2016 för 59 procent av länets utsläpp 
av växthusgaser48, och samma år för 46 procent av 
den totala energianvändningen.49

En stor del av energianvändningen i länet kan härle-
das till stålindustrin och företaget SSAB, beläget i 
Oxelösund. Dagens teknik för framställning av stål 
kräver stora mängder kol och koks, vilket gör SSAB 
till Södermanlands enskilt största utsläppare av kol-
dioxid. Företaget är dock ett regionalt exempel på 
utveckling av ny teknik, genom projektet HYBRIT. 
Projektet innebär en utfasning av kol och koks och 
en övergång till vätgas för att uppnå en fossilfri stål-
produktion. 

Det �nns ett ökande intresse bland verksamheterna 
inom länet för hållbart företagande och cirkulära af-
färsmodeller. I dessa affärsmodeller sker hantering 
och användningen av resurser, så väl materiella som 
energi, mer effektivt och en högre affärsnytta ska-

pas därmed. En effekt av sådana affärsmodeller är 
ofta minskad klimatpåverkan. 

Insatsområden
För Företag och industrier  har följande två 
insatsområden valts ut:

• Förnybar energi 
• Energieffektivisering 

Förnybar energi
Verksamheter är enligt miljöbalken skyldiga att i 
första hand använda förnybara energikällor.

Idag är endast 17 procent av den producerade elen i 
länet förnybar, varför länets produktion av el, vär-
me och förnybara bränslen behöver öka. Företag och 
industrier har stora möjligheter att bidra till ökad 
produktion, samtidigt som man skapar lönsamhet 
för sin verksamhet. Genom att välja lokalproduce-
rad energi kan företag bidra till regional utveckling.

Andelen förnybar energianvändning i länets nä-
ringsliv varierar, beroende på typ av företag och in-
dustri. För industri- och byggverksamheter i länet är 
andelen idag endast runt 15%.50 För övriga tjänster 
ligger siffran runt 70%.51

Vad behövs?
För att öka andelen förnybar energi i länet behövs 
�er informationsinsatser och utökad rådgivning till 
länets företag. Andelen egenproducerad förnybar 
energi behöver öka, och generellt en ökad använd-
ning av förnybar energi. Framförallt behöver an-
vändningen av förnybar energi inom produktions- 
och stödprocesser samt i företagets transporter öka. 
Oljepannor behöver bytas ut mot förnybara alterna-
tiv.

Vad behövs?
• Öka andelen förnybar energi i länet.
• Ökad energirådgivning.
• Ökad förnybar energi inom industri och  
 transporter.

48 Länsstyrelsen i Södermanlands län, 2019.
49 Ibid.
50 Länsstyrelsen i Södermanlands län, 2019.
51 Länsstyrelsen i Södermanlands län, 2019.
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Energieffektivisering
Verksamheter är enligt miljöbalken skyldiga att 
hushålla med råvaror och energi. En effektivare 
användning av energi är också en av förutsättning-
arna för att Södermanland 2045 ska nå målet om 
netto-nollutsläpp av växthusgaser, detta eftersom 
tillgången på biobränslen och förnybar energi i lä-
net i dagsläget är begränsad.

En förutsättning för att fortlöpande hitta och genom-
föra energieffektiviserande åtgärder är ett struktu-
rerat energiarbete. Ett första steg är att genomföra 
en energikartläggning som visar vilka möjligheter 
som �nns. I Södermanland är företagandet viktigt 
och potentialen för energieffektivisering stor. Alla 
företag kan bidra genom att effektivisera sin ener-
gianvändning för stödprocesser som uppvärmning, 

ventilation och belysning. Störst potential �nns 
dock inom industriverksamheter, där även energi-
användningen inom produktionen kan effektivise-
ras. Energieffektivisering ger, när det genomförs på 
ett strukturerat och systematiskt sätt, ökad konkur-
renskraft för det enskilda företaget och bidrar till 
näringslivets utveckling i länet i stort. En utmaning 
är dock att hitta drivkrafter för energieffektivise-
ringsåtgärder även i de mindre företagen.

Syftet med energiledning är att 
få bättre kunskaper om den egna 
energianvändningen, till exempel genom att 
göra en energikartläggning. Därmed ges 
möjlighet att planera för energie�ektivisering 
och eventuell egenproduktion av energi.

REMISSVERSION
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Läs vidare
• Pågående energiprojekt för företag i länet 
– Energikontoret i Mälardalen (2020)HYBRIT 
– fossilfri stålproduktion — Jernkontoret  
 (2020)
• Energibalans Södermanland,   
 Sankeydiagram 2017 – WSP (2019)
• Spillvärmepotential i Södermanland – 
 Länsstyrelsen i Södermanlands län (2018)
• Bioenergi-potential i Södermanland – 
 Länsstyrelsen i Södermanlands län (2015)

Vad behövs?
För att öka energieffektiviseringstakten behövs, 
som nämnts, ett systematiskt och strukturerat en-
ergiarbete i företagen i länet. Många verksamheter 
har potential för ett ökat restvärmeutnyttjande. Alla 
företag i Södermanland behöver i större utsträck-
ning uppmärksamma energiledning¬ och systema-
tiskt arbeta med detta – det vill säga mäta, planera, 
åtgärda och följa upp sin energianvändning. 

Ett systematiskt och cirkulärt energiarbete innebär 
bland annat ett ökat tillvaratagande av restvärme, 
exempelvis vid elproduktion av biobränsle, för upp-
värmningsändamål i lokalsamhället. Genom att 
skicka ut industriell restvärme på fjärrvärmenätet 
kan biobränsle som eldas i kraftvärmeverken frigö-
ras och användas för att ersätta fossila bränslen i 
andra delar av samhället. Generellt behöver samver-
kan mellan olika verksamheter öka, för att optimera 
användningen av el och värme. En ökad industriell 
symbios kan, utöver minskad energiförbrukning, 
även innebära minskat behov av råmaterial och av-
fallshantering. 

I dagsläget �nns ett behov av utvecklat stöd och 
vägledning till företag, för att i större omfattning 
realisera den energieffektiviseringspotential som 
�nns. Idag �nns stöd att få från Energikontoret 
Mälardalen och från kommunernas energi- och 

klimatrådgivare, men detta stöd behöver stärkas. 
Sammantaget behövs �er stöd- och rådgivningsin-
satser till länets små och medelstora företag, både 
uppsökande och informationsspridande. Det är även 
viktigt att mervärden av energieffektivisering lyfts 
fram, såsom ökad lönsamhet och konkurrenskraft 
för företagen och länet i stort.

Ökad kunskap om energieffektivisering behövs 
även bland kommunernas miljöinspektörer och 
länsstyrelsens miljöskyddshandläggare för att inte-
grera ordinarie tillsyn med energitillsyn. 

Vad behövs?
• Uppmärksamma energiledning.
• Ökat tillvaratagande av restvärme.
• Kunskap om energie�ektivisering behövs  
 även bland kommunernas miljöinspektörer  
 och länsstyrelsens miljöskyddshand-
 läggare.
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Fokusområde: Jord- och skogsbruk

Här är vi 2045
Södermanland har ett klimatneutralt och cirkulärt jord- och skogsbruk som minimerat utsläppen 
av växthusgaser i den egna produktionen. Gårdarnas resurser utnyttjas e�ektivt med små förlus-
ter i produktionen. Jord- och skogsbruksmarker fungerar som en viktig kolsänka för de kvarva-
rande växthusgasutsläppen. Länet har ett skogsbruk som mött klimatets förändringar utifrån den 
sörmländska skogens förutsättningar. 
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Varför är området viktigt?
Utsläpp och upptag av växthusgaser 
i jordbruket
Jordbruket har en nyckelposition i omställningen 
till ett hållbart samhälle, och bidrar bland annat 
genom lokal livsmedelsproduktion och ersättning 
av fossila bränslen med förnybara. Jordbruksmark 
kan också binda koldioxid. Samtidigt är jordbruks-
sektorn den största enskilda källan till utsläpp av 
lustgas och metan, som är kraftiga växthusgaser.52  
Utsläppen uppkommer i samband med markbear-
betning, djurhållning och gödsling. Jordbruket ge-
nererar också utsläpp av koldioxid som avges från 
jordbruksmarken, men också från användning av 
fossila bränslen till arbetsmaskiner, torkprocesser 
och uppvärmning av byggnader.53 Jordbruket står 
därmed för en inte obetydlig del av Sveriges totala 
utsläpp av växthusgaser. Skulle jordbruksproduk-
tionen i Sverige minska, krävs dock i stället ökad 
import av livsmedel och därmed ökade utsläpp i det 
exporterande landet.

Utsläpp och upptag av växthusgaser 
i skogsbruket
Svensk skog är en förnybar resurs och en stabil 
kolsänka, så länge avverkningen understiger till-
växten. Det totala virkesförrådet i Sverige har för-
dubblats de senaste 100 åren54 och skogen binder kol 
från koldioxid, till trädens tillväxt och till mineral-
jorden i markerna.55 Samtidigt kommer kolförråden 
i levande träd och växter att stabiliseras i ett längre 
tidsperspektiv, eftersom det inte får plats obegrän-
sat med levande träd i en skog.56 Hur vi förhåller 
oss till skogen framöver är därför avgörande för hur 
klimatförändringarna utvecklas. 

De huvudsakliga utsläppen av växthusgaser från 
skogen kommer från torvmarker, både i form av kol-
dioxid, metan och lustgas, beroende på innehållet av 
kväve och vattennivå57, samt från koldioxid som av-
ges från döda träd och växter under förmultnings-
processen.58 De torvmarker som skapar utsläpp är 
ofta dikade våtmarker. Ett sätt att minska utsläppen 

av växthusgaser är därför att återställa dikade torv-
marker till våtmark. 

Övriga utsläpp från skogen sker till följd av göds-
ling och dränering. Utsläpp uppstår även från kal-
hyggen och torvmarker som skapats till följd av 
avverkning, samt från bränder som frigör koldioxid 
till atmosfären.

Förutsättningar och möjligheter i 
Södermanland
Landsbygdslän med potential
En stor del av Södermanlands yta täcks av jord- 
och skogsbruksmark. Jord- och skogsbruket står 
tillsammans för nästan 90 procent av markanvänd-
ningen i länet, och för drygt två procent av länets 
energianvändning samt tio procent av länets utsläpp 
av växthusgaser.59

Av länets befolkning bor hela 48 procent på lands-
bygden60, 61, och andelen ökar. Även sysselsättningen 
på landsbygden ökar i stort, bland annat inom jord- 
och skogsbruk. I länet �nns goda förutsättningar för 
ökad produktion av livsmedel och bioråvaror.62, 63   
Då mer än halva Södermanland är täckt av skog har 
länet ett högre virkesförråd än genomsnittet i Sve-
rige, och dessutom en bra tillväxt genom markens 
goda produktionsförmåga.  

Som lyfts ovan i rapporten är samverkan ett nyck-
elord när stora samhällsomställningar ska genom-
föras. Jord- och skogsnäringarna bedöms här vara 
viktiga sektorer i arbetet med att samverka och väx-
la upp arbetet. 

52 Naturvårdsverket 2018d.
53 Naturvårdsverket, 2018d.
54 Skogssverige, 2020.
55 Naturvårdsverket, 2018e; 2018f.
56 Naturvårdsverket, 2018g.
57 Naturvårdsverket, 2018e.

58 Kolet kan även tillföras marken och stanna kvar i mineraljor-
den beroende på hur processen utvecklas. 

59 Länsstyrelsen i Södermanlands län, 2019.
60 Landsbygd de�nieras som orter med färre än 10 000 invånare. 
61 Länsstyrelsen i Södermanlands län, 2013.
62 Länsstyrelsen i Södermanlands län, 2019.
63 Länsstyrelsen i Södermanlands län, 2019b.
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Insatsområden
För Jord- och skogsbruk har följande tre insatsom-
råden valts ut: 

• Hållbart jordbruk64

• Hållbart skogsbruk65

• Ökad mängd biobaserad energi

Hållbart jordbruk
Det pågår idag ett omfattande arbete i omställning-
en mot ett hållbart jordbruk. För ett klimatneutralt 
jordbruk är det nödvändigt att de växthusgasutsläpp 
som beskrivits ovan minskas genom olika åtgärder 
där en generell resurseffektivisering, omställning 
till fossilfria bränslen och anpassade odlingssystem 
som minskar klimatpåverkan är viktiga delar. Jord-
bruket kan också tydligt bidra till att uppnå klimat-
neutralitet i samhället i stort genom produktion av 
förnybara bränslen, som biobränslen och förnybar 
el. Genom att åkermark används som kolsänka kan 
ökningen av koldioxid i atmosfären begränsas till 
förmån för ett ökat kolförråd i marken. Valet av od-
lingsmetod har stor betydelse för jordbruksmarkens 
potential att fungera som kolsänka.66 Vidare är en 
optimering av kvävetillförsel, effektivt markutnytt-
jande och att hålla jordbruksmarken dränerad av be-
tydelse. Jordbrukare har också goda förutsättningar 
att minska sina utsläpp genom olika energieffektivi-
seringsåtgärder.

Vid rötning av organiskt material kan biogödsel och 
biogas tillvaratas. En ökad produktion av biogas i 
länet skapar möjlighet att sluta kretslopp i den lo-
kala livsmedelsproduktionen och även bidra till ett 
minskat behov av mineralgödsel. 

Lokal livsmedelsproduktion har betydelse för den 
biologiska mångfalden och skapandet av lokala och 
regionala kretslopp. Lokal produktion bidrar även 
till ökad krisberedskap, minskar behovet av långvä-
ga transporter och bidrar till den lokala ekonomin 
(mer om detta beskrivs i insatsområdet Produktion 
och konsumtion). En begränsning av jordbrukets 
klimatpåverkan bör således inte ske genom mins-

kad produktion utan genom kunskap om hållbar 
markanvändning och åtgärder som minskar pro-
duktionens klimatpåverkan. 

Mer extremt väder med större variationer i neder-
börd kommer att påverka förutsättningarna för 
livsmedelsproduktion i Sverige under de närmaste 
decennierna. I ett framtida förändrat klimat kom-
mer de extrema naturhändelserna bli mer omfattan-
de och frekventa.67 Detta innebär att vi behöver öka 
vår förmåga att bedöma konsekvenser av översväm-
ningar för jordbrukssektorn i ett brett perspektiv 
och hur konsekvenserna av extrema väderhändel-
ser, som till exempel översvämningar och torka, ska 
hanteras.

Vad behövs?
För att ställa om länets jordbruk och öka livsmed-
elsproduktionen behövs kompetensutveckling, råd-
givning och investeringsstöd riktat till länets jord-
brukare. Fortsatt tillämpad forskning, användning 
av innovationer, ny teknik, alternativa metoder och 
nya samverkansformer krävs för att tackla de utma-
ningar jordbruket står inför. Ökad livsmedelspro-
duktion leder till högre självförsörjningsgrad i länet 
vilket är i linje med den regionala livsmedelsstra-
tegin. Det är här viktigt att detta sker så effektivt 
som möjligt såväl ur ett energiperspektiv som med 
hänsyn till t.ex. användning av vatten. 

Exempel på åtgärder som ökar markens kolinlag-
ring är långliggande vallar och betesmarker, mins-
kad jordbearbetning och medvetna val av växtfölj-
der. Denna typ av åtgärder minskar också risken för 
markpackning och ökar dräneringen. Andra möj-
ligheter att öka markens kolinlagring är att anlägga 
våtmarker på mullrik mark och utdikade torvmar-
ker. På detta sätt återställer man viktiga naturområ-
den och skyddar biologisk mångfald.

Vidare krävs att tillförseln av kväve i jordbruket 
regleras för att minska lustgasavgången från jord-
bruksmarken, samt att stallgödsel lagras och sprids 
med så små utsläpp som möjligt. Samtidigt bör steg 

64 Fokus på ekologisk dimension av hållbarhet, se mer under avgränsningar. 
65 Fokus på ekologisk dimension av hållbarhet, se mer under avgränsningar.
67 Exempelvis användning av biokol, långliggande vallar- och betesmarker, precisionsodling med mera.
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Vad behövs?
• Kompetensutveckling, rådgivning och
 investeringsstöd riktat till länets j
 ordbrukare.
• Ökad livsmedelsproduktion för högre
 självförsörjningsgrad.
• Åtgärder som ökar markens kolinlagring.

tas för att minska metanutsläppen från djurproduk-
tionen och användningen av mineralgödsel.

Även är ett riktat arbete mot konsumenterna i regi-
onen är viktigt för att tydliggöra konsumentens roll 
i val av livsmedel, vilket utvecklas i fokusområdet 
Produktion och konsumtion.

Hållbart skogsbruk
Skogsbrukets markberedning och gödsling bidrar 
till utsläpp av växthusgaser. Å andra sidan bidrar 
sådana åtgärder till upptag av växthusgaser i ett 
längre perspektiv, via kolinlagringen i den växan-
de skogen. Idag fungerar skogen i Södermanland 
som en viktig kolsänka då tillväxten är högre än 
avverkningen, vilket gör att mer kol binds än som 
släpps ut. Skogen står också för en stor del förnybar 
råvara sombland annat ersätter fossila bränslen och 

utveckling pågår för att vidareförädla träprodukter 
som kan ersätta mer energikrävande material, till 
exempel inom byggsektorn.

De negativa effekterna av skogsbrukets utsläpp be-
höver minskas genom att skötselåtgärder utförs på 
rätt sätt och anpassas efter skogsmarkens förutsätt-
ningar. För att långsiktigt bevara skogens förmåga 
att leverera trädråvara och energi som kan ersätta 
de fossila energikällorna krävs att den biologiska 
mångfalden säkras. Ett hållbart skogsbruk innefatt-
ar även att länet ska vara rustat för kommande kli-
matförändringar.  Ett varmare klimat innebär risk 
för hårdare stormar och �er skogsbränder som kan 
ödelägga stora skogsarealer.

Vad behövs?
För att uppnå ett hållbart skogsbruk i Södermanland 
behövs ökad kunskap om hållbart skogsbruk, gäl-
lande avverkning och kolupptag, klimatanpassad 
skogsskötsel och resiliens.68 Vikten av att sprida ris-
kerna mellan olika skötselsystem och på �er träds-
lag behöver lyftas fram. Genetisk variation anpas-
sar skogen till ett förändrat klimat. Det kan också 
handla om aktiva val i beståndsvården som att gall-
ra på rätt sätt och i rätt tid för att minska risken för 
snöbrott, stormskador och rotröta. 

68 Ekosystem med en rik biologisk mångfald har bättre förmåga att stå emot störningar, det vill säga de är mer resilienta. Naturvårds-
verket. https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Klimat/Klimatet-i-framtiden/Effekter-i-Sverige/Konsekven-
ser-for-naturmiljo-och-ekosystem/
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Vad behövs?
• Ökad kunskap klimatanpassad 
 skogsskötsel.

Ökad mängd biobaserad energi
Som tidigare nämnts �nns inom såväl länets jord-
bruk som skogsbruk stora möjligheter till ökad lokal 
produktion av biobränslen. Detta bidrar till själv-
försörjningen för arbetsmaskiner och uppvärmning 
samt till energibehovet i länet i stort. För ytterligare 
fördjupning inom detta område hänvisas till fokus-
områdena Hållbara energisystem och Resande och 
transporter.

Vad behövs? 
För att öka mängden biobaserad energi i länets jord- 
och skogsbruk behöver potentialen för ökad pro-
duktion av biogas och biogödsel tillvaratas, i linje 
med den drivmedelsstrategi som föreslås i Regional 
plan för infrastruktur för förnybara drivmedel och 
elfordon - Södermanland. Kompetensutveckling, 
rådgivning och investeringsstöd riktat till länets 
lantbrukare behöver utökas. De ekonomiska, ekolo-
giska och sociala fördelarna med att producera mer 
bioenergi inom lantbruket måste lyftas fram, som 
exempelvis minskat resurssvinn i gårdens kretslopp, 
och ökad lokal och regional självförsörjningsgrad. 
 

Vad behövs?
• Ökad produktion av biogas.
• Tillvaratagande av biogödsel.
• Lyfta fördelarna med att producera mer
 bioenergi.
• Kompetensutveckling rådgivning och
 investeringsstöd riktat till länets 
 lantbrukare.

Läs vidare
• Regional plan för väginfrastruktur 

förelfordon och förnybara drivmedel – 
Södermanlands län remissversion (2019)

• Regional livsmedelsstrategi för 
Södermanland 2019–2030-Tillsammans 
för en ökad livsmedelsproduktion! – 
Länsstyrelsen i Södermanlands län (2019)

• Handlingsplan 2019–2021. Regional 
livsmedelsstrategi för Södermanlands län 
2019–2021. (2019)

• Regional handlingsplan för grön 
infrastruktur i Södermanlands län – 
Länsstyrelsen i Södermanlands län (2019)

• Naturvårdsverkets statistik om utsläpp 
och upptag av växthusgaser från 
markanvändning (LULUCF) 1990–2017. 
(2018)

• Strategi för smart specialisering i 
Sörmland69 – Region Sörmland (2017)

69 Vikten av att utveckla ett hållbart jord- och skogsbruk är kopplat till Region Sörmlands uppdrag gällande s k smart specialisering.  
 I regionens strategi för Smart specialiserin��nns satsningen Biobaserade näringar – hållbar produktion och effektiv distribution. 
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Fokusområde: Produktion och konsumtion 

HÄR ÄR VI 2045
I Södermanland nyttjas de lokala resurserna och landsbygdens förmåga att producera livsmedel 
och biodrivmedel, vilket bidrar till en ökad självförsörjningsgrad i länet. Matsvinnet är minimerat 
och det matavfall som uppkommer samlas in och behandlas biologiskt så att växtnäring tillvaratas. 

Material�ödena har i stor utsträckning blivit cirkulära. En övervägande del av de varor som 
konsumeras utgörs av återvunnet material och återbruk är norm. Inom näringslive��nns ett fokus 
på att sälja en funktion eller tjänst, snarare än en produkt. Länet verkar för att konsumtionens 
klimatpåverkan minskar kontinuerligt.
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Varför är området viktigt?

Konsumtionsbaserade utsläpp
Målet ett klimatneutralt Södermanland 2045 är 
i hög grad beroende av länets invånare. Vår kon-
sumtion ger upphov till utsläpp av växthusgaser 
både i Sverige och utomlands, eftersom en stor del 
av det vi konsumerar produceras i andra länder. I 
Figur h visas skillnaden mellan att enbart beräkna 
utsläppen inom Sveriges gränser, produktionsbase-
rade utsläpp samt konsumtionsbaserade utsläpp.  I 
nuläget saknas nationella klimatmål som inklude-
rar konsumtionens klimatpåverkan. Däremot �nns 
hjälpmedel i form av indikatorer, som kan användas 
för mätning och uppföljning avkonsumtionsbasera-
de utsläpp. För att få en realistisk bild av konsumtio-
nens påverkan måste dessutom alla utsläpp under en 
produkts hela livscykel beräknas, inklusive utsläpp 
från tillverkning och transport.

År 2016 var Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp 
runt 101 miljoner ton, i genomsnitt 10 ton per per-
son.70

Cirkulär ekonomi
Konsumtionsnivån i samhället är tätt sammankopp-
lad med befolkningstillväxt och ekonomisk tillväxt, 
vilka leder till ständigt ökande anspråk på jordens 
resurser. För att motverka detta behöver ekonomin 
anpassas till naturens begränsningar. En cirkulär 
ekonomi innebär en mer effektiv användning av fy-
siska resurser och energi, vilket innebär att avfalls-
mängder minimeras samt att material och produkter 
återanvänds i nya produktionsprocesser. 

Genom att skapa ett kretslopp av resurser, produk-
ter och tjänster uppkommer dessutom nya möjlighe-
ter till tillväxt i regionen.  

Bioekonomi
En biobaserad ekonomi innebär en övergång från en 
fossilbränslebaserad ekonomi till en mer resursef-
fektiv ekonomisk modell.  I en bioekonomi produ-
ceras förnybara råvaror genom en hållbar använd-
ning av ekosystemtjänster från mark och vatten.  En 
cirkulär och biobaserad ekonomi öppnar upp möj-
ligheter för nya lösningar och affärsmodeller som 
bidrar till att stimulera en hållbar regional utveck-
ling.

Figur h. Figuren visar skillnaden mellan att beräkna utsläppen inom Sveriges gränser, så kallade 
territoriella utsläpp, respektive konsumtionsbaserade utsläpp till följd av svensk konsumtion samt 
produktionsbaserade utsläpp från svenska aktörer.71

70 Naturvårdsverket, 2018a; 2018b
71 Naturvårdsverket, 2018c
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Förutsättningar och möjligheter i 
Södermanland 
Södermanlands goda förutsättningar för livsmed-
elsproduktion går hand i hand med ett stort intresse 
för lokalproducerad mat i länet. Intresset har bland 
annat tagits tillvara genom projektet Stolt mat. Stolt 
mat är numera en vägledning för konsumenter, som 
producenter kan använda sig av.72 Andelen ekologis-
ka livsmedel uppgår till 43 procent av de kommu-
nala inköpen jämfört med ett nationellt snitt på 38 
procent.73 Samtliga kommuner samlar även in ma-
tavfall till biogasproduktion. 

Generellt kan länets system bli mer cirkulära och 
självförsörjningsgraden högre genom lokala insat-
ser. För att ett cirkulärt samhälle ska växa fram be-
hövs ett större fokus på tjänster istället för produk-
ter och att dela, återanvända och reparera istället 
för att köpa nytt. Genom att skapa nya produkter av 
återvunnet material minskar behovet av nytillverk-
ning. I länet �nns ett föregångsexempel för möjlig-
heterna till återbruk i ReTuna Återbruksgalleria i 
Eskilstuna.  

Offentlig upphandling är ett viktigt styrmedel för 
att styra länets och kommunernas klimatpåverkan i 
hållbar riktning. Enligt Upphandlingsmyndigheten 
görs 18 000 upphandlingar varje år till ett värde av 
706 miljarder kronor74. Genom tydliga miljökrav i 
upphandlingarna kan miljö- och klimatpåverkan 
minskas i både produktion- och konsumtionsled.  

Sammantaget �nns goda förutsättningar för att 
skapa en cirkulär biobaserad ekonomi i länet, och 
bygga en grund för företag, organisationer och kon-
sumenter att göra medvetna val.

Insatsområden
För Produktion och konsumtion har följande två 
insatsområden valts ut: 

• Cirkulär biobaserad ekonomi
• Medvetna konsumenter

Cirkulär biobaserad ekonomi

Lokal och cirkulär livsmedelskedja
Som landsbygdslän har Södermanland goda för-
utsättningar att producera och förädla många oli-
ka sorters livsmedel lokalt, vilket är en viktig ut-
vecklingskraft för länet. Livsmedelsproduktionen 
bör anpassas så att maten produceras där förut-
sättningarna är som bäst för respektive livsmedel. 
Det är också viktigt att minska klimatpåverkan 
när livsmedel förädlas och transporteras. En lokal 
livsmedelsförsörjning är även viktig för att stärka 
lokalsamhällets självförsörjning och beredskap. 
Södermanlands förutsättningar att producera och 
vidareförädla livsmedel beskrivs närmare i den re-
gionala livsmedelsstrategin.75

Minskad konsumtion av kött- 
och mejeriprodukter
En hållbar konsumtion av kött- och mejeriproduk-
ter är minst lika viktig som hållbar produktion av 
desamma. En minskad köttkonsumtion har stor 
betydelse för konsumtionens klimatpåverkan, då 
produktion av kött- och mejeriprodukter ger stora 
utsläpp av växthusgaser. Utsläppen kommer dels 
av metanutsläpp från idisslande kor och dels från 
odling av djurens foder. Å andra sidan��nns ett vär-
de i att betande djur bidrar till biologisk mångfald. 
Med dessa faktorer sammanvägda �nns möjligheter 
till positiv utveckling om vi kan minska den tota-
la mängden kött vi äter och samtidigt öka andelen 
svenskt naturbeteskött. I Södermanland �nns även 
goda förutsättningar att välja viltkött, vilket ger läg-
re klimatpåverkan än kött från uppfödda djur.

Från fysiska produkter till digitala tjänster
Med mindre nyproduktion och mer återbruk skapas 
nya marknader och mötesplatser, där delandeeko-
nomi och tjänster är mer i fokus. Digitaliseringen 
bidrar också till att ersätta och samutnyttja fysiska 
produkter, vilket ger potential att minska miljöbe-
lastningen. Samtidigt �nns utmaningar då digitali-
seringen också kräver energi. Det är därför viktigt 
att säkerställa att energin kommer från hållbara 

72 Läs mer om Stolt mat och märkningen här. 
73 Ekomatcentrum, 2019.
74 Upphandlingsmyndigheten, 2020.
75 Länsstyrelsen i Södermanlands län, 2019b.
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energikällor samt att den digitala processindustrin 
placeras på platser där det inte råder effektbrist.

Vad behövs?
För att skapa en cirkulär biobaserad ekonomi i lä-
net är det nödvändigt att livsmedelsproduktionen 
utvecklas i enlighet med målen i den regionala 
livsmedelsstrategin. Vidare behövs ett ökat antal 
insatser för minskat matsvinn, minskade avfalls-
mängder, ökad insamling av matavfall samt ökad 
återanvändning och återvinning. Ytterligare exem-
pel på åtgärder är att främja samutnyttjande av va-
ror och tjänster på olika sätt.

Medvetna konsumenter
Som �gur h visar, se Konsumtionsbaserade utsläpp, 
är utsläppen från importerade varor större än ut-
släppen inom Sverige (terretoriellt). Det betyder att 
det inte räcker med att minska utsläppen inom Sve-
rige, utan att konsumtionens utsläpp också måste 
minska. Länet har länge arbetat aktivt med hållbar 
matproduktion och konsumtion. Andra områden 
som hållbara transporter (minskade bil- och �ygre-
sor) och hållbar konsumtion av produkter är svårare 
att styra eftersom de till stor del handlar om beteen-
deförändringar. 

En avgörande faktor för hållbar konsumtion är med-
vetna konsumenter, som ges förutsättningar och in-
citament att göra kloka val. Informationsspridning 
och regionala insatser för att stödja konsumenterna 
är viktiga verktyg för att öka denna medvetenhet. 
Utöver privatpersoner är myndigheter, kommuner 

och företag aktörer med stora möjligheter att mins-
ka sin klimatpåverkan genom medvetna energi- och 
klimatsmarta val vid upphandlingar och inköp.

Vad behövs?
Hållbarhetsfrågorna behöver lyftas upp tidigt i ut-
bildningen för barn och ungdomar, för att etablera 
hållbara vanor och beteenden. Konsumenter måste 
motiveras att göra klimatsmarta val som underlät-
tas av tydliga system, exempelvis märkning av livs-
medel och varor. 

Konsumtionen av livsmedel i länet bör utvecklas i 
riktning mot målen i den regionala livsmedelsstra-
tegin. Viktiga aspekter är exempelvis att öka med-
vetenheten hos konsumenten om vikten av livsmed-
lets ursprung, produktionssätt och öka kunskapen 
om växtbaserade alternativ i länets kommuner. 

Vad behövs?
• Skapa förutsättningar för cirkulär 
 livsmedelskedja.
• Öka återanvädning och återbruk, 
    exempelvis genom digitalisering.
• Minskad och omriktad konsumtion 
    av kött.
• Minska avfallet. 

Vad behövs?
• Märkning av livsmedel och varor.
• Ökad kunskap bland barn och unga om 

hållbar konsumtion.

Läs vidare
• Mätmetoder och indikatorer för att följa 

upp konsumtionens klimatpåverkan – 
Naturvårdsverket (2020)

• Regional livsmedelsstrategi för 
Södermanland 2019–2030-Tillsammans 
för en ökad livsmedelsproduktion! – 
Länsstyrelsen i Södermanlands län (2019)

• Handlingsplan 2019–2021. Regional 
livsmedelsstrategi för Södermanlands län 
2019–2021. (2019)

• Upphandla med hänsyn till klimatet – 
Upphandlingsmyndigheten (2019)

• Hur kan jag minska min klimatpåverkan? – 
Naturvårdsverket (2019)

• Strategi för smart specialisering i 
Södermanland – Region Södermanland 
(2017)
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Fokusområde: Resor och transporter

HÄR ÄR VI 2045
Resandet i Södermanland sker på ett hållbart och e�ektivt sätt. Fordons�ottan i länet är oberoen-
de av fossila bränslen. Tillgången till tank- och laddstationer för förnybara drivmedel, kollektivtra�k 
och attraktiva gång- och cykelstråk är god. Lokalt producerad el och biodrivmedel används och 
bidrar till en långsiktigt hållbar omställning av transportsektorn i länet, samt underlättar omställ-
ningen nationellt. 

Godstransporter är samordnade och sker på ett energie�ektivt sätt lämpligt fördelat mellan järn-
vägsnätet, sjöfarten och de kvarvarande vägtransporterna. En stor andel av sjöfarten drivs med 
förnybara alternativ. 
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Varför är området viktigt?
Inrikes transporter står för nästan en tredjedel av 
Sveriges totala utsläpp av växthusgaser.76 Adderat 
till detta har antalet utrikes �ygresor per invånare 
mer än fördubblats sedan början av 1990-talet - idag 
står vårt �ygande för lika stora utsläpp som all bil-
körning i Sverige.77

Att anpassa transportsektorn till klimatmålen inne-
bär en stor utmaning. Att förlita sig enbart på teknisk 
utveckling av fordon och drivmedel räcker inte för 
att nå målsättningarna. Det är därför av stor vikt att 
också arbeta för ett hållbart och transporteffektivt 
samhälle med en ökad användning av alternativa 
färdmedel. Ska det nationella målet om att minska 
transportsektorns klimatutsläpp med 70 procent till 
2030 kunna nås, måste kraftfulla satsningar göras – 
bland annat åtgärder som ökar elektri�eringen och 
minskar biltra�ken med 30 procent till år 2030.78 

Förutsättningar och möjligheter i 
Södermanland 
Efter industrisektorn skapar resor och transporter 
de största utsläppen av koldioxid i Södermanland. 
Länets stora andel landsbygd, spridda bebyggelse 
och stora in- och utpendling medför ett omfattan-
de behov av persontransporter. Södermanland har 
generellt god tillgänglighet i transportsystemet 
genom förhållandevis korta restider till större be-
folkningscentra och arbetsmarknadsregioner i hela 
Stockholm-Mälarregionen och Östergötland. Dock 
är  möjligheterna att pendla med kollektivtra�k 
delvis begränsade. En förklaring till detta är bland 
annat den spridda bebyggelsen, som bidrar till låg 
turtäthet och långa restider i kollektivtra�ken inom 
vissa delar av länet.

Södermanland är också ett genomfartslän för god-
stransporter, med två europavägar, E4 respektive 
E20, som står för de största tra�k�ödena i länet. 
Fossilberoendet är idag stort – omkring 80 procent 
av fordonens energianvändning består av fossila 
drivmedel.79 Ska länets klimatmål om fossilobero-
ende fordons�otta till 2030 samt netto-nollutsläpp 

till 2045 kunna nås, måste utsläppen från transport-
sektorn kraftigt reduceras. Järnvägens kapacitet för 
gods- och passagerartra�k har potential att utveck-
las framöver i och med utbyggnaden av Ostlänken.

I länet �nns även två knutpunkter för �yg och sjö-
fart, Skavsta �ygplats och Oxelösunds hamn. Skav-
sta är landets fjärde största �ygplats. Tjänsteresor 
med �yg, konsumenteras fritidsresor och import via 
�yg bidrar till stora växthusgasutsläpp. Beräkningar 
på �ygets klimatpåverkan tar dock endast hänsyn 
till hur mycket bränsle som förbrukats och vad det 
motsvarar i växthusgasutsläpp. Den såkallade hög-
höjdseffekten som uppstår vid förbränning på hög 
höjd (runt 8 000 meter) dubblerar klimatpåverkan 
jämfört med om förbränningen skett på marknivå 
men ingår alltså inte i beräkningarna.

Sjöfarten är också avgörande för att avlasta väg-
transporterna, men även sjöfarten drivs idag till stor 
del på fossila drivmedel. I Oxelösunds hamn pla-
neras en LNG80-anläggning för att minska använd-
ningen av tjockolja och diesel. På sikt behöver sjö-
farten energieffektiviseras, men framför allt måste 
förnybara drivmedel som �ytande biogas (LBG) 
komma till, vilket skulle ytterligare öka efterfrågan 
på biogas i länet. 

Sammanräknat står inrikes- och utrikestransporter 
som passerar Södermanland (inklusive �yg och sjö-
fart) för 40 procent av länets utsläpp. 

Ostlänken har stor betydelse både nationellt och 
för Södermanland. Det är en viktig satsning för att 
öka transporteffektiviteten i länet och en insats för 
klimatomställningen när mer gods kan �yttas från 
vägarna och arbetspendling och resor blir mer att-
raktivt. I takt med urbaniseringen växer Söderman-
land vilket också ökar behovet av ny järnvägsinfra-
struktur.

I Södermanland��nns en regional cykelstrategi från 
2012. Region Sörmland har i uppdrag att revidera 
strategin som förväntas antas i september 2020. Cy-

80 LNG ä��ytande naturgas. Naturgas är ett fossilt bränsle och består till störst del av metan. Det ger lägre utsläpp av koldioxid jämfört 
med andra fossila bränslen men de��nns ändå risker för klimatpåverkan när naturgas används på grund av att det är svårt att förhin-
dra läckage av metan. Metan har en klimatpåverkan som är 25 gånger högre än koldioxid och läckage kan förta klimatfördelen med 
naturgas i jämförelse med till exempel bensin.

REMISSVERSION



56  

ETT KLIMATNEUTR ALT SÖDERMANLAND 2045

kelstrategin fungerar som ett underlag för priorite-
ringar och utbyggnad av cykelvägar i regionen. Cy-
kelstrategins övergripande mål är att �er ska cykla 
för ett mer hållbart Sörmland. För att kunna följa 
hur det övergripande målet uppfylls �nns åtta del-
mål. Arbetet med att uppfylla målen sker inom fyra 
strategiområden: Tra�ksäkerhet och komfort, Till-
gänglighet och cykelvägnät, Utbildning, uppmunt-
ran och påverkan samt Miljö, hälsa och Jämlikhet.

Insatsområden
För Resor och transporter har följande två insats-
områden valts ut:

• Transporteffektivt samhälle
• Förnybara drivmedel

Transporteffektivt samhälle
Med ett transporteffektivt samhälle menas ett sam-
hälle där transportresurserna används effektivt och 
det är lätt att välja att åka kollektivt, gå eller cykla 
istället för att använda energiintensiva tra�kslag 
som personbil, lastbil och �yg.  Samhällsplanering-
en spelar en central roll i det långsiktiga arbetet med 
att minska transportbehoven.

Godstransporter och samlad varudistribution
Godstransporter står för en väsentlig del av kom-
munernas transporter. För att energieffektivise-
ra godstransporterna och minska utsläppen är det 
viktigt med goda kopplingar mellan ruttoptimering 
och brukande av de olika tra�kslagen. Klimatsmar-
ta gods- och varutransporter främjas bland annat 
genom ökad fyllnads-/beläggningsgrad samt att 
planera in strategiska noder där varutransporter kan 
samordnas. 

Hållbart resande
Majoriteten av arbetspendlingen i Södermanland 
sker idag med bil. Av alla resor gjorda i länet sker 
endast 10–15 procent med kollektivtra�k, att jäm-
föra med riksgenomsnittet på 25 procent. En ökad 
befolkning medför troligtvis fortsatt ökad pendling, 
såväl inom som utanför länets gränser. Det är viktigt 

att en sådan utveckling inte leder till ökade utsläpp 
av växthusgaser, varför arbete för minskat bilbero-
ende och ökad användning av kollektiva färdmedel 
och cykel är centralt. 

Nya tekniska lösningar som autonoma fordon, digi-
talisering och intelligenta transportsystem kan ock-
så i framtiden bidra till mer energieffektiva fordon 
och transporter. Digitaliseringen inom privat och 
offentlig sektor kan också bidra till ett mer trans-
porteffektivt samhälle genom att erbjuda digitala 
tjänster och öka antalet digitala möten. På landsbyg-
den är utmaningen kring bredbandsutbyggnad som 
störst, och för att stimulera denna krävs innovativt 
och metodiskt arbete i samarbete mellan offentliga 
och privata aktörer.  

Vad behövs?
I stort handlar det om att samhället planeras trans-
porteffektivt. Tillkommande bebyggelse och ex-
ploatering bör ske i stråk med kollektivtra�k och 
nära hållplatser eller stationer. För att uppnå ett 
transporteffektivt län krävs att samhällsplanerare, 
beslutsfattare och samhällsmedborgare fattar med-
vetna beslut för att minska användningen av energi-
intensiva tra�kslag.

Exempelvis behöver antalet tjänsteresor minska och 
ersättas av webbmöten och ökat arbete hemifrån. 
Detta kan möjliggöras med hjälp av bredbandsut-
byggnad, vilket är en ständigt pågående utveckling. 
Arbetsgivaren spelar en central roll i att möjliggöra 
digitala möten. Det behövs resepolicies (exempelvis 
gröna reseplaner) som tillåter hemarbete och digita-
la möten, IT-system som underlättar och att arbets-
givaren tydliggör att ett hållbart resande är viktigt 
och har en tillåtande inställning till hemarbete och 
digitala möten. System för samåkning och bilpooler 
bör utvecklas i ett nästa steg.

Ett ökat bruk av kollektivtra�k, gång och cykel be-
hövs i länet. Detta behöver åstadkommas på �era 
sätt genom till exempel påverkansåtgärder och in-
frastrukturåtgärder, både fysiska och digitala, samt 
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informationskampanjer. Ett exempel är att lägga en 
grund för goda resvanor hos barn och ungdomar ge-
nom ett aktivt arbete i länets skolor.

Pendling med andra alternativ än bil behöver under-
lättas genom förbättrade pendlingsmöjligheter med 
kollektivtra�k, exempelvis genom attraktiva bytes-
punkter med bil- och cykelparkeringar där man på 
ett tryggt och säkert sätt kan byta mellan samtliga 
tra�kslag. Även fortsättningsvis behövs en fortsatt 
utveckling av starka kollektivtra�kstråk med ökat 
antal avgångar, �er och bättre placerade hållplat-
ser och åtgärder för prioritering av kollektivtra-
�ken framför personbilstra�ken, där exempelvis 
prioritering av busstra�k i tra�ksignaler kan vara 
en av åtgärderna. Länets cykelstrategi behöver im-
plementeras och användas för att lyfta upp cykelns 
roll i tra�ken. Gång-, cykel- och kollektivtra�k kan 
samverka som delar i ett kombinationsresande ur ett 
”helaresan”- perspektiv. 

Utöver förbättrad infrastruktur behöver länet också 
verka för en beteendeförändring hos resenärerna. 
Region Sörmland har tagit fram en verktygslåda för 
hållbart resande med �era förslag på mjuka styr-
medel. Bland dessa �nns prova-på-reskort, förslag 
på förmånscykel för anställda och cykelkurser för 
vuxna.  

Förnybara drivmedel
Södermanland har stor potential att producera bi-
odrivmedel. I Regional plan för infrastruktur för el-
fordon och förnybara drivmedel – Södermanlands 
län �nns fördjupad information och strategier för 
hur etablering av publik infrastruktur för förnyba-
ra drivmedel kan ske i länet. I planen presenteras 
en drivmedelsstrategi som ska verka vägledande 
för offentliga aktörer i länet. Drivmedelsstrategin 
pekar ut en tydlig och långsiktig inriktning, vilket 
underlättar näringslivets satsningar på ökad pro-
duktion av förnybara drivmedel och ökad utbygg-
nad av infrastruktur. Att utveckla tillgänglighet till 
förnybara drivmedel i både stad och landsbygd är 
viktigt för länets omställning till en fossiloberoende 
fordons�otta. Även det stora godstransportarbetet i 
länet ställer krav på god tillgänglighet till förnybara 
drivmedel.

Inget enskilt förnybart drivmedel kan uppfylla hela 
fordons�ottans behov. Därför krävs att man arbetar 
med �era olika förnybara drivmedel (inklusive el) 
parallellt, för att klara övergången till en fossilobe-
roende fordons�otta. Helhetssyn och samordning 
med utgångspunkten att använda respektive driv-
medel där förutsättningarna är som bäst, och där de 
gör störst samhällsekonomisk nytta, är därmed cen-
tralt. Därför är det viktigt att omställningsarbetet 
utgår ifrån ett helhetsperspektiv, där de förnybara 
alternativens hela livscykel beaktas och att hänsyn 
även tas till andra samhällsmål, exempelvis de na-
tionella miljömålen och regionala utvecklingsmål.

I Regional plan för infrastruktur för elfordon och 
förnybara drivmedel – Södermanlands län har ut-
vecklingen av Södermanlands läns transportsektor 
prognostiserats i fyra olika scenarier, baserade på 
olika kunskapsunderlag Dels om potential för ökad 
biodrivmedelsproduktion, dels för elektri�ering av 
transportsektorn. I samtliga scenarier är det tydligt 
att Södermanlands län inte kan nå målet om 70 pro-
cents reduktion av koldioxid enbart genom att ställa 
om till förnybara drivmedel. Det behövs även ener-

Vad behövs?
• Ersätta tjänsteresor med digitala möten.
• Öka gång, cykel och kollektivtra�k. 
• System för samåkning och bilpooler.
• ”Helaresan”-perspektiv för att möjliggöra 

�era transportslag inom en resa.
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gieffektivare fordon och ett mer hållbart och trans-
porteffektivt samhälle. 

Södermanland har potential att producera cirka 1 
100 GWh biodrivmedel, varav nästan 500 GWh 
biogas (att jämföra med de ca 50 GWh biogas som 
produceras i dag). Elektri�ering av transportsek-
torn utvecklas ständigt, i slutet av 2018 fanns nästan 
130 publika laddpunkter Södermanlands län. Ut-
byggnaden av laddinfrastruktur sammanfaller med 
de utmaningar i elnäten som beskrivs under fokuss-
området Hållbara energisystem. En väl genomtänkt 
utbyggnad av laddinfrastrukturen blir därför viktig. 
I framtiden blir det allt viktigare med innovativa 
lösningar för att tillvarata den eleffekt samhället 
har att tillgå. När det gäller elfordonsutvecklingen 
kan det rent konkret handla om att utnyttja effekten 
smartare, till exempel genom att ladda batterier på 
tider då eleffekten inte är fullt utnyttjad.

Vad behövs?
För att uppnå en ökad andel förnybara drivmedel 
krävs att infrastruktur för ladd- och tankstationer 
utvecklas i linje med länets handlingsplan Regional 
plan för infrastruktur för elfordon och förnybara 
drivmedel – Södermanlands län.81. 

Planen presenterar en drivmedelsstrategi. Strategin 
pekar särskilt ut el (inklusive vätgas) och biogas 
som viktiga för länet och etanol i andrahand. El och 
biogas hamnar högst upp i prioritetsordningen då 
dessa drivmedel är de drivmedel som bäst samman-
faller med regionalt uppsatta mål. El och biogas är 
även de drivmedel som produceras lokalt och som 
det �nns goda förutsättningar för att öka produk-
tionen av utifrån de regionala aktörernas rådighet.

Biogas
Södermanland har som tidigare nämnts mycket hög 
potential att öka biogasproduktionen. För att ska-
pa incitament krävs större efterfrågan. I Regional 
plan för infrastruktur för elfordon och förnybara 
drivmedel – Södermanlands län understryks vikten 
av kollektivtra�kens roll i detta. Kollektivtra�ken 
utgör en viktig drivkraft i utvecklingen av produk-
tion av förnybara drivmedel samt etablering av ny 
infrastruktur för förnybara drivmedel. Detta illus-
trerasbland annat av erfarenheter från kollektivtra-
�kens biogasanvändning, som initierat etableringen 
av publika tankstationer för biogas i Sverige som nu 
vidareutvecklas av privata aktörer.

Majoriteten av de produktionsanläggningar för bio-
gas som �nns i Sverige idag har kommit till stånd 
tack vare en stor och långsiktig efterfrågan på bio-
gas från kollektivtra�ken. Utan stora, stabila och 
långsiktiga kunder är det svårt att göra investering-
ar i nyproduktion av förnybara drivmedel i regio-
nen. Kostnaden för gastankställen är betydligt lägre 
när infrastrukturkostnaden kan delas med en depå 
för kollektivtra�ken. Val av drivmedel inom kollek-
tivtra�ken har därmed stor inverkan på potentialen 
för och kostnadseffektiviteten i etablering av infra-
struktur för förnybara alternativ i länet.

Vad behövs?
• Öka produktionen av biogas i länet. 
• Öka efterfrågan av förnybara drivmedel, 

använd kollektivtr�ken.
• Implementera förslagen i Regional 

plan för infrastruktur för elfordon och 
förnybara drivmedel – Södermanlands 
län.

80 Länsstyrelsen i Södermanland, 2019.
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Elektr��ering
Enligt samma princip som för biogas kan nätför-
stärkningar i anslutning till elbussdepåer få bety-
delse för utbyggnaden av snabbladdning för andra 
fordon (till exempel personbilar och lastbilar) och 
nyttjande av vätgas inom kollektivtra�ken kan få 
betydelse för utbyggnaden av publika tankstationer 
för vätgas.

Personbilar bedöms vara det transportslag som i 
särklass störst utsträckning elektri�erats fram till 
2030 då de ofta nyttjas för transporter som lämpar 
sig särskilt väl för batteridrift, nämligen relativt 
korta dagliga regelbundna körsträckor med låg be-
lastning och långa tidsperioder då fordonet står stil-
la och kan ladda med låg effekt. I Södermanlands 
län fanns det i slutet av 2018 cirka 1 030 laddbara 
personbilar. Antalet laddbara fordon 2020 har upp-
skattats genom att extrapolera de senaste fem årens 
positiva utveckling med ett andragradspolynom vil-
ket ger cirka 2 000 laddbara fordon år 2020.

Läs vidare
• Regional cykelstrategi för Sörmland - En 

regional strategi och cykelvägsplan för att 
stärka aktivt resande och hållbar mobilitet 
REMISSVERSION 2020 Region Sörmland 
(2020)

• Om Ostlänken – Tra�kverket (2020)
• Verktygslåda för åtgärder inom hållbart 

resande – Region Sörmland och 
Sörmlandstra�ken (2020)Regional 
plan för infrastruktur för elfordon och 
förnybara drivmedel – Södermanlands län, 
remissversion (2019)

• Länsplan för regional transportinfrastruktur 
för Södermanlands län 2018–2029 

    Region Sörmland (2018)
• Södermanlands regionala 

tra�kförsörjningsprogram – 
Kommunalförbundet Södermanlands 
Kollektivtr�kmyndighet (2017)

• Regional cykelstrategi för Sörmland (2012)
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Datum

2020-10-08
Vår beteckning

KS/2020:311 - 045Kommunledningsförvaltningen
Nämndadministration

Mottagare:

Vår handläggare

Emma Fälth
Handläggare telefon

0150-570 15
Handläggare e-post

emma.falth@katrineholm.se

Bidrag till Musikfestival för mogna 2021

Förvaltningens förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja 200 000 kronor i bidrag till vård- 
och omsorgsförvaltningen (servicehuset Igelkotten, Lustgården), för 
arrangemanget musikfestival för mogna 25-26 augusti 2021.

2. Bidraget tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande.

3. För att kunna påbörja förberedelserna av festivalen, ges servicehuset 
Igelkotten Lustgården tillgång till bidraget under 2020.

Sammanfattning av ärendet

Vård- och omsorgsförvaltningen (servicehuset Igelkotten, Lustgården) ansöker om bidrag 
på 200 000 kronor för att kunna genomföra Musikfestival för mogna den 25-26 augusti 
2021.

Musikfestivalen för mogna har genomförts under ett antal år och nu planerar man vid 
servicehuset Igelkotten Lustgården för att genomföra arrangemanget för nionde gången. 

Syftet med arrangemanget är att bland annat att lyfta fram kulturen i äldreomsorgen och 
att personalen arbetar över gränser för att skapa en stimulerande miljö för de äldre. 
Festivalen ger de äldre tillfälle att mötas under trevliga former.

Arrangemanget stämmer väl överens med Katrineholms kommunplan 2019-2022 – 
Attraktion och livskvalitet.

Ärendets handlingar

 Ansökan om medel till Musikfestival för mogna, vård- och 
omsorgsförvaltningen, 20120-10-05 

Emma Fälth
Utredare

Beslutet skickas till:
Vård- och omsorgsförvaltningen
Kommunledningsförvaltningen – ekonomi
Akt
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Ansökan om medel till musikfestival för mogffa
Servicehuset Igelkotten, Lustgården ansöker om 200 000 kronor fiir genomftirande av en
musikfestival ftir mogna 25-2618 2021. Vi kommer att under hösten 2020havissa omkostnader i
samband med planeringen och ftiberedelserna av festivalen. Vi önskar attvår ansökan hanteras
omgående och att en utbetalning sker under 2020.

Musikfestival 2O2I
För nionde gången planerar vi att anordna denna i Sverige unika Musikfestival ftjr mogna.
Att arbeta med kultur åir en friskvårdsfaktor som ger möjlighet att ge måinniskan liv och våirdighet.
VOF i Katrineholms kommun arbetar utifran ett hälsobefrämjande ftirhållningssätt som innebär att
man fokuserar pä faktorer som vidmakthåller hälsa.
Att fä gäpä en festival dåir man kan ha med sin rullator, komma rullstolsburen kiinna sig trygg i
vetskap om att allt åir handikappanpassat och att det finns många hjälpande håinder. Detta åir en
fantastisk möjlighet där alla kan vara med.
Manga har med sina anhöriga och passa"r pä att gå ut och roa sig tillsammans. Hiir har man också
möjlighet attträffa gamla bekanta från andra äldreboenden. Festivalen har blivit något attlingta
till.
De senaste årens Festivaler har besökts av över 2 000! personer som fick uppleva två dagar fyllda
av hrirlig musik, god mat och fantastiska möten människor emellan.
Vi i festivalgruppen är noga med att musiken ska vara av god kvalitö samt erbjuda något ft)r alla
smaker.
Festivalen iir utomhus inom Igelkottens grönområde.
Det kommer att höras musik under hela festivalens öppentid, med innehåll fran olika åldersgrupper
och med olika teman.
Vi vill även detta år satsa på ett riktigt stort partytält där huwdscenen kommer att finnas.
För varje år har antalet besökare ökat och det åir viktigt attmankan sitta under tak ftir skydd mot sol
och regn. Den uppbyggda scenen gör att alla kan se uppträdanden, även de som befinner sig utanfor
tältet.

Runt området kommer det att finnas olika arrangemang som lockar till nyfikenhet. Det kommer
att finnas marknadsstand med olika inslag. Restaurangen kommer att göra större satsningar under

evenemanget med mat och dryck.

Frivilligverksamheten kommer att finnas med under hela festivalarbetet som en viktig kraft.
Under dessa dagar har åildreomsorgen möjlighet att informera om hur de arbetar ut mot kommunens
befolkning.

Syfte och mål
o Vår ftirhoppning ar att allt återgåu till det normala och att våra äldre åintligen har möjlighet

att fä fira med en riktig festival tillsammans med viinner och anhöriga.
o En mötesplats ftir äldre, anhöriga och personal där roliga aktiviteter står i centrum
o Ett tillf;ille attlyftakulturen i Katrineholms kommuns äldreomsorg.
o Möjlighet att marknadsftira åildreomsorgen i Katrineholm och de aktiviteter som finns ftir att

stimulerar de olika sinnena.
o Att personalen inom äldreomsorgen tillsammans ilrangerar ett kulturarrangemang och skapar en

miljö som stimulercr väraäldre.

IqTRJNEHOLMS KOMMUN
Kommunstyrelsen

2020 -t0- 
O S

Haodl.

Dplan
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Katrineholm
Kultur är en friskvardsfaktor som ger måinniskan liv och värdighet. Vi vill möjliggöra stimulans

i kropp och själ med hjälp av musik i andra miljöer.
a

o

o

Att kunna erbjuda god mat och dryck i trevligt sällskap och mysig miljö som påminner om din
ungdom och aktiviteter som gjordes då.

Alla ska kunna komma till vår Festival oavsett om man åir gående eller rullstolsburen.
Man ska kåinna sig trygg, htir är allt handikappanpassat.

Inträdet är gratis så alla har möjlighet att komma med.

Ekonomi

Planerad budget:

Partytält och scen

Hyra av ljud/ljus anläggning,

Underhållning

STIM avgift

Trycksaker och annonsering

Engångsmaterial

Tillstand po lismyndi gheten

Inköp varor kaffe mm

Summa

32 000 kr

17 000 kr

125 000 kr

l0 000 kr

l0 500 kr

3 300Iff

700. kr

1 500 kr

200 000 kr

'k;##:::*'"* ar*i/(q
Igelkotten, Lustgården
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Trygghet och säkerhet
Mottagare:

Kommunstyrelsen 
Vår handläggare

Tobias Plantin
Handläggare telefon

0150- 880 97
Handläggare e-post

Tobias.plantin@katrineholm.se

Anställning av trygghetsvärdar
Förvaltningens förslag till beslut

1. Kommunstyrelsens beslutar att inrätta trygghetsvärdar till och med 2020-12-31.
2. Kostnaden för trygghetsvärdarnas uppdrag beräknas uppgå till 300 tkr till och med 

2020-12-31.
3. Finansiering sker inom kommunledningsförvaltningens ram.

Sammanfattning av ärendet

Den aktuella lägesbilden gör att kommunledningsförvaltningen i tidigt skede vill stötta den 
ordinarie verksamheten med trygghetsfrämjande åtgärder riktade till barn och ungdomar.

Bedömningen av behovet och valet av åtgärder bygger på ett kunskapsbaserat systematiskt 
trygghet- och säkerhetsarbete som utgår ifrån bland annat lagstiftning, Brottsförebyggande 
rådets vägledningar och kommunplanen för Katrineholms kommun.

Grunden till den aktuella lägesbilden är hämtad från veckokartläggningen (EST), Liv och 
hälsa – ung 2020, polisens lägesbild, socialtjänstens statistik, skolpersonalens upplevelser 
och övriga aktörer som arbetar nära barn- och ungdomar.

Problemen är många gånger komplexa och de bakomliggande orsakerna svåra att hantera. 
För att göra skillnad över tid behövs ett samlat grepp från samhällets aktörer. En 
samverkan finns idag upparbetad och de åtgärder som föreslås för att skapa trygghet för 
barn- och ungdomar är tänkt att avlasta, inte ta över, ordinarie verksamhets ansvar. Det är 
av största vikt att övriga trygghetsfrämjande aktiviteter och samverkan fortsätter parallellt 
med detta. Exempelvis är det viktigt att skolan fortsätter arbeta med meningsfulla 
rastaktiviteter, hantering av oro och övrig samverkan med t.ex. socialförvaltningen. Skolan 
har fortfarande det primära ansvaret för tryggheten i skolan. Lyckliga gatorna och 
Perrongen m.fl. behöver fortsätta sitt arbete då den föreslagna insatsen snarare handlar 
om att stärka ordningshållandet och förbättra grundstrukturen för trygghet och säkerhet på 
de platser som har behov än att erbjuda trygghetsfrämjande aktiviteter. 

Kommunledningsförvaltningen vill anställa två heltidstjänster direkt underställda 
säkerhetsenheten (säkerhetschefen) med syfte att arbeta operativt ute i kommunen och i 
de kommunala verksamheterna. Trygghetsvärdarna ska verka för att i första hand skapa 
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Kommunledningsförvaltningen Datum

2020-10-19

Vår beteckning

KS/2020:333 - 023

trygghet och säkerhet runt barn- och ungdomar, men kan vid behov även arbeta med andra 
målgrupper. 

Trygghetsvärdarna ska med ledning från säkerhetschef kartlägga området/platsen och 
målgruppen och utifrån den lokala problembilden föreslå och verkställa åtgärder.  I 
praktiken innebär detta som ett exempel att skolområdet och området i anslutning till 
skolan kartläggs, otrygga platser identifieras och åtgärder sätts in för att skapa trygghet. Till 
exempel kan trygghetsvärdana var på platsen och hantera konflikter eller se till att fysiska 
åtgärder för platsen verkställs (bättre belysning, kamera, m.m.).

Det kan också vara så att det behövs annan social kontroll och då ska trygghetsvärdarna 
kunna samordna  andra trygga vuxna som kan vara på platsen. Viktigt att komma ihåg är att 
trygghetsvärdana är en operativ resurs som ska arbete ute i fält där barn och ungdomar 
finns. 

Problem som åtgärderna riktas mot

Hot och våld 

 Konflikter 

 Slagsmål

Narkotikaproblematik

 Drogförsäljning

 drogpåverkade individer

Obehöriga på området

 Våld

 Droger

 Sexuellt ofredande

Otrygga ungdomssamlingar 

 Kvällar och nätter

Skadegörelse

Tobias Plantin
Säkerhetschef

Beslutet skickas till:
Akten
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Datum

2020-10-20
Vår beteckning

KS/2020:87 - 049
Kommunledningsförvaltningen

Nämndadministration
Mottagare:

Kommunstyrelsen
Vår handläggare

Emma Fälth
Handläggare telefon

0150 - 570 15
Handläggare e-post

emma.falth@katrineholm.se

Sammanställning av kommunstyrelsens medel till 
förfogande - 2020-10
Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga redovisningen av kommunstyrelsens medel till 
förfogande till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Kommunledningsförvaltningen överlämnar redovisning över kommunstyrelsens medel till 
förfogande. Totalt uppgår kommunstyrelsens medel till förfogande för år 2020 till 3 000 000 
kronor.

Ackumulerat till och med den 20 oktober 2020 har det beslutats om 1 687 261 kronor. Kvar 
att besluta om finns 1 321 739 kronor.

Ärendets handlingar

 Sammanställning kommunstyrelsens medel till förfogande, 2020-10-20

Emma Fälth
Utredare

Beslutet skickas till:
Akten



PM 1 (2)

Datum Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen 2020-10-20 KS/2020:87

Nämndadministration

Vår handläggare

Emma Fälth

Sammanställning 2020-10-20
KOMMUNSTYRELSEN MEDEL TILL FÖRFOGANDE 2020   
Ändamål och beslut    
Anslag enligt budget, 3 000 000   

Ändamål Beslut Ks:s of KVAR
Bidrag till Musikfestival för mogna 2020 KS §178 200 000 3 000 000
Inställt ej utbetalat  -200 000

Bidrag till Familjesjukdomen 3.0
KS § 19:362-
045 50000 2 950 000

Bidrag till integrationsprojekt för ungdomar till Stadium Sports Camp - Katrineholms Rotaryklubb KS del § 1 20 000 2 930 000
Bidrag till Linnéasimmet 2020 KS del § 3 25 000 2 905 000
Bidrag till dansföreställningen Ja.Du.Vi.Dom. - DuD KS del § 4 45 000 2 860 000
Bidrag till Seniorgalan i Katrineolm 2020 KS del § 5 35 000 2 825 000
Återbetalning  -35 000 2 860 000
Bidrag till Hittaut Katrineholm 2020 KS del § 6 50 000 2 810 000
Bidrag till Sweden Grand Prix 2020 - Oppunda Jaktklubb KS del § 7 50 000 2 760 000
Bidrag till Katrineholm Cup Fotboll 2020 - Katrineholm Cupallians KS § 23 70 000 2 690 000
Bidrag till Katrineholms jazz- och bluesfestival 2020 KS § 24 100 000 2 590 000
Återbetalning Jazzfestival  -100 000 2 690 000
Bidrag till Katrineholm Pride 2020 - RFSL Katrineholm KS § 25 100 000 2 590 000
Återbetalning RFSL  -100 000 2 690 000
Bidrag till Katrineholms Senriobowlingsklubbs (KSBK) 25- årsjubileum KS del § 9 5 000 2 685 000
Återbetalning  -5 000 2 690 000
Bidrag till KF-schlager 2020 KS del § 10 8 000 2 682 000



PM 2 (2)

Datum Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen 2020-10-20 KS/2020:87

Nämndadministration

Återbetalning  -8 000 2 690 000
Bidrag till Katrineholms Konstgräscup 2020 KS del § 13 25 000 2 665 000
Bidrag till Kajrocken 2020 KS del § 14 40 000 2 625 000
Återbetalning från Studiefrämjandet Sörmland  -40 000 2 665 000
Bidrag till lokalhyra - WEFAQ KS del § 15 50 000 2 615 000
Bidrag till Katrineholms Trädgårdsförening KS del § 16 20 000 2 595 000
Återbetalning Trädgårdsföreningen  -20 000 2 615 000
Bidrag till föreningen Banadir Kultur och Idrottsklubb KS del § 17 15 000 2 600 000
Bidrag till Svenska Tourtävlingen 2020 KS del § 12 50 000 2 550 000
Bidrag till MTB-arena KS § 39 150 000 2 400 000
Bidrag till att möjliggöra mötesplatser utomhus vid kommunens äldreboenden och servicehus KS del § 58 50 000 2 350 000
Bidrag till cirkusskola 2020 KS del § 60 40 000 2 310 000
Bidrag till hyra av mobil lekpark KS § 81 217 000 2 093 000
Bidrag till möbler - Sköldinge Folketshusförening KS del § 71 41 261 2 051 739

Extra bidrag till Spökbackens alpina SK 2020 KS del § 72 25 000 2 026 739
Bidrag till Summer Camp 2020 KS § 60 90 000 1 936 739
Bidrag till Lyckliga gatorna KS § 82 500 000 1 436 739
Bidrag till stipendium Musikens Hus Akademien KS § 87 20 000 1 416 739
Återbetalning ABF Sörmland, kvällskvitter KS § 152 -50 000 1 466 739
Bidrag till Eritreansk förening - WEFAQ KS del § 95 45 000 1 421 739
Bidrag till Svenska Tour-tävlingen 2021 KS del § 96 50 000 1 371 739
Bidrag till Katrineholms Cup - Fotboll KS del § 97 50 000 1 321 739



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

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Telefax: 

641 80 KATRINEHOLM  www.katrineholm.se

Tjänsteskrivelse Sida 1 (2)

Datum

2020-10-19
Vår beteckning

KS/2020:318 - 212SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Stab

Mottagare:

Kommunstyrelsen
Vår handläggare

Stefan Jansson
Handläggare telefon Handläggare e-post

Stefan.Jansson@katrineholm.se

Markanvisningsförfarande i samband med ny detaljplan 
gällande fastigheterna Djulö 2:5 och Djulö 2:8 (Åsporten)
Förvaltningens förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner val av anbudsförfarande som metod vid 
upprättande av markanvisningsavtal för det område som i detaljplanen 
avsätts för bostadsändamål gällande fastigheterna Djulö 2:5 och Djulö 
2:8, i enlighet med kommunens Riktlinjer för markanvisningsavtal och 
exploateringsavtal. 

2. Kommunstyrelsen uppdrar till mark- och exploateringschefen att beställa 
planuppdrag samt ta fram nödvändiga handlingar och genomföra 
anbudsförfarandet.

Sammanfattning av ärendet

Katrineholms kommun har förvärvat fastigheterna Djulö 2:5 samt Djulö 2:8 benämnt 
”Åsporten”. Området är utpekat som mindre störande verksamhet i Katrineholms 
Översiktsplan 2030. När översiktsplanen togs fram bekräftade den befintlig användning.
Nu har möjligheten öppnats upp för att nyttja området för bostadsändamål samt 
kommunal verksamhet i form av förskola. Området passar väl in i den befintliga strukturen 
av närliggande bostäder varför en ny detaljplan nu föreslås tas fram (se bifogat Plan PM).

Då fastigheterna Djulö 2:5 och 2:8 inte tidigare använts för bostadsändamål och att det är 
ett intressant område att utveckla, vill samhällsbyggnadsförvaltningen ge exploatörer 
möjligheten att komma in med förslag på hur ett sådant område skulle kunna utvecklas 
genom anbudsförfarande i enlighet med kommande detaljplans förutsättningar samt med 
inriktning på hållbart byggande.

Området är också lämpligt för förskola genom närhet till befintlig bebyggelse och 
upptagningsområde, närhet till skog, natur och Stalls backe som idrottsplats. Föreslaget 
område redovisas i bifogat Plan PM.

Ärendets handlingar

 Plan PM Fastigheten Djulö 2:5 och 2:8 (Åsporten)



Tjänsteskrivelse Sida 2 (2)

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Datum

2020-10-19

Vår beteckning

KS/2020:318 - 212

Stefan Jansson
Förvaltningschef

Beslutet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen, akten



   

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 

 

Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2020-08-25 

 

 

 

Plan PM 
Syftet med detta plan-PM är att i tidigt skede utreda vad som kan komma att 
krävas i kommande detaljplanearbete. Förutsättningarna beskrivs i detta PM 
innan ett uppdrag om detaljplan tas upp i Bygg- och miljönämnden. 
 

 

Planområdets ungefärliga avgränsning intill Eriksbergsvägen. 

 

Åsporten, fastigheten Djulö 2:5 och 2:8, Katrineholm, 
Katrineholms kommun 
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Bakgrund 
 
Vad initierar ett PM  
Kommunen har överagit fastigheterna och vill ta fram en ny detaljplan för området.  

 

Syfte 
Syftet med en ny detaljplan är skapa möjlighet för att bebygga området med cirka 100 bostäder 
samt en ny förskola.  
 

Gällande planer 
 
Översiktsplan 

Området är utpekat som mindre störande verksamhet i Katrineholms Översiktsplan 2030. När 
översiktsplanen togs fram bekräftade den befintlig användning. Nu när fastigheten har sålts 
vidare öppnas möjligheter upp för en annan användning på platsen.  

 

Utklipp från plankarta tillhörande Översiktsplan 2030 Katrineholms kommun, antagen 17 november 
2014. 
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Detaljplan 
Området omfattas inte av någon detaljplan idag.   

Förutsättningar 
 
Beskrivning av området 

Området ligger i sydöstra delen av Katrineholms stad, cirka 2 kilometer från centrum och 
resecentrum. I närområdet finns tillgång till gång- och cykelbana, kollektivtrafik, Djulöområdet 
med camping och badplats. Området omfattar cirka 3 hektar och använd idag för verksamheter. 
På området finns ingen park eller naturmark.  
 

Markägoförhållande 
Marken inom planområdet ägs av kommunen.  

Frågor att behandla i kommande planarbete 
 

Detaljplanens omfattning 

Nedan följer en lista på de idag identifierade frågor som kan bli aktuella för detaljplanen att ta 
ställning till.  

 Området ska bidra till översiktsplanens strategi om blandad bebyggelse. Förslaget är att 
bebygga området med flerbostadshus, då stadsdelen i övrigt domineras av enbostadshus.  

 Totalt ska området rymma ca 100 bostäder.  
 I norra delen av planområdet ska en förskola placeras.  
 Parkering för flerbostadshusen kan ordnas gemensamt. 

 

 

Ungefärlig fördelning av tänkt markanvändning 
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Behov av utredningar 
Nedan följer en lista på de utredningar som kan komma att bli aktuella att ta fram under 
detaljplanearbetets gång. Exploatören står för alla utredningskostnader. 

 Arkeologi (ca 200 t kr) 
 Bullerutredning (ca 50 t kr) 
 Dagvattenutredning (ca 200 t kr) 
 Geoteknisk undersökning (genomförd) 
 Miljöteknisk markundersökning (genomförd) 

 
 
Handläggning, tidplan och planavgift 
 

Förfarande och plankostnad 
Detaljplanen föreslås hanteras med ett standardförfarande. 

Ett planavtal med exploatören kommer att tecknas där plankostnaden redovisas och baseras på 
gällande taxa: 

 Planavgift för ett standardförfarande 270 921 kr (kommunen handlägger detaljplanen) 
 Alternativt bekostas planen av exploateringen. 
 Kostnader för konsulttjänster, utredningar, grundkarta, annonser och fastighetsförteckning 

tillkommer utöver planavgiften.   
 

Tidplan 
Kommunen tar upp detaljplanen för beslut om uppdrag i Bygg- och miljönämnden (BMN). När ett 
uppdrag finns följer sedan en handläggningstid på cirka 1,5 – 2 år.  

 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Katrineholm den 25 augusti 2020 

 

 

Sara Eresund    Erik Bjelmrot 
Plansamordnare   Avdelningschef 



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)

Datum Vår beteckning

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2020-10-09 KS/2020:319 - 212
Stab

KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Telefon: www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post:Mats.Lundevaller@katrineholm.se

Telefax:

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Mats Lundevaller
Kommunstyrelsen

Påbörja detaljplaneläggning av del av fastigheten 
Sandbäcken 3:1 (Blåklinten)
Förvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner direktanvisning som val av metod vid upprättande av 

markanvisningsavtal för det område som i detaljplanen för del av fastigheten 
Sandbäcken 3:1 (Blåklinten) avsätts för bostadsändamål, i enlighet med kommunens 
Riktlinjer för markanvisningsavtal och exploateringsavtal. 

2. Kommunstyrelsen uppdrar till mark och exploateringschefen att beställa 
planuppdrag samt ta fram ett markanvisningsavtal med Byggaktören i Katrineholm 
AB.

Sammanfattning av ärendet
Byggaktören i Katrineholm AB (556517-6335) har till mark och exploateringschefen 
framfört förslag på att vilja bygga bostäder i området kring lokstallarna, del av 
fastigheten Sandbäcken 3:1. Byggaktören i Katrineholm AB är intresserad att i samarbete 
med Katrineholms kommun ta fram en ny detaljplan för området intill Lokstallarna. 
Syftet med en ny detaljplan är att utveckla området med flera bostäder och områden för 
verksamheter. Byggaktören är intresserad av att skriva en markanvisning med 
kommunen gällande den del av kommande detaljplan som avsätts för bostadsändamål.

Kommunen har under de senaste åren utvecklat området vid Lokstallarna främst för 
ungdomsverksamheter i olika former. För att binda samman verksamheten vid 
Lokstallarna med intilliggande bostadskvarter föreslås en utveckling av området med 
flera bostäder och möjligheter för verksamheter att etablera sig. Det bedöms medföra 
bl.a. en ökad trygghet i området. Viljan att bosätta sig eller etablera sig i området 
bedöms vara god, med bl.a. närhet till centrum, skolor och övriga verksamheter.

Ärendets handlingar
 Plan PM

Mats Lundevaller
Mark- och exploateringschef
_________________

Beslutet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen, akten



   

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 

 

 

Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2020-08-25 

 

 

Plan PM 
Syftet med detta plan-PM är att i tidigt skede utreda vad som kan komma att 
krävas i kommande detaljplanearbete. Förutsättningarna beskrivs i detta PM 
innan ett uppdrag om detaljplan tas upp i Bygg- och miljönämnden. 
 

 

Planområdets ungefärliga avgränsning intill Bergsgatan och Lokstallet. 

 

Detaljplan för Bergsgatan 
Fastigheterna Blåklinten 2 & 3, del av fastigheten 
Lokstallet 1 samt Sandbäcken 3:1, Katrineholm, 
Katrineholms kommun 
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Bakgrund 
 
Vad initierar ett PM 

Förfrågningar om att bygga på området har inkommit och därför aktualiseras nu området för 
detaljplaneläggning.    
 

Syfte 
Syftet med detaljplanen är möjliggöra för ca 100-200 bostäder på området.  

  

Gällande planer 

Översiktsplan 

I kommunens översiktsplan 2030 ligger området delvis inom markanvändningen tät 
stadsbebyggelse (röd) samt delvis inom befintlig bebyggelse där förtätning kan ske (beige). 

  

Utklipp från plankarta tillhörande Översiktsplan 2030 Katrineholms kommun, antagen 17 november 
2014. 

Detaljplan 
Området omfattas av stadsplan antagen 1928 som anger användningen park samt 
bostadsändamål. En del av planområdet omfatta inte av detaljplan. 
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Utklipp från stadsplan, antagen 1928. (0483K-A205) 

Förutsättningar 
Beskrivning av området 

Området ligger vid Bergsgatan och intill lokstallet ca en kilometer från Katrineholms centrum och 
resecentrum. I närområdet finns tillgång till centrumverksamheter, kollektivtrafik, förskola och 
skola.  

Området omfattar cirka 2 hektar, delvis bebyggt och delvis skogsmark. I naturvärdesinventering 
av tätortsnära natur och grönytor i Katrineholm (2015-10-23) är skogen i området utpekad i 
kategorin ”visst naturvärde”.  
 

Markägoförhållande 
Marken inom planområdet ägs av kommunen.  

  



 
 4 (5)  

Frågor att behandla i kommande planarbete 
 

Detaljplanens omfattning 

Nedan följer en lista på de idag identifierade frågor som kan bli aktuella för detaljplanen att ta 
ställning till.  

 Området ska bidra till översiktsplanens strategi om blandad bebyggelse.  
 Ny bebyggelse ska anpassas till befintlig bebyggelse gällande höjd och utformning. 
 Ska byggnaden på fastigheten Blåklinten 3 bevaras?   
 I anslutning till järnvägsgatan kan tomt för verksamhet utredas i övriga delar är syftet med 

planen att utreda möjligheten till bostadsbebyggelse.  
 Hur ska husen utformas för att klara risk ‐och buller från järnvägen. 
 Kan skateparken vara ett bullerproblem? 
 Markföroreningar? 
 Vatten‐ och avlopp 
 Dagvatten 

 

Behov av utredningar 
Nedan följer en lista på de utredningar som kan komma att bli aktuella att ta fram under 
detaljplanearbetes gång. Exploatören står för alla utredningskostnader. 

 Arkeologi (ca 200 t kr) 
 Trafikbuller (ca 50 t kr) 
 Dagvattenutredning (ca 200 t kr) 
 Miljötekniskutredning (ca 200 t kr) 
 Geoteknisk underökning (ca 300 t kr)  

Handläggning, tidplan och planavgift 
 

Förfarande och plankostnad 
Detaljplanen föreslås hanteras med ett standardplanförfarande. 

Ett planavtal med exploatören/exploatörerna kommer att tecknas där plankostnaden redovisas 
och baseras på gällande taxa: 

 Planavgift för ett standardförfarande 270 921 kr (kommunen handlägger detaljplanen) 
 Kostnader för konsulttjänster, utredningar, grundkarta, annonser och fastighetsförteckning 

tillkommer utöver planavgiften.  
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Tidplan 
Detta PM kommuniceras med tänk exploatör/exploatörer och efter det kan planavtal tecknas. 
När avtalet är klart tar kommunen upp detaljplanen för beslut om uppdrag i Bygg- och 
miljönämnden (BMN). När ett uppdrag finns följer sedan en handläggningstid på cirka 1,5 – 2 år.  

 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Katrineholm den 25 augusti 2020 

 

 

Sara Eresund    Erik Bjelmrot 
Plansamordnare   Avdelningschef 



LIX: 67

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

Kommunledningsförvaltningen Telefax: 

641 80 KATRINEHOLM  www.katrineholm.se

Tjänsteskrivelse Sida 1 (2)

Datum

2020-10-20
Vår beteckning

KS/2020:306 - 729
Kommunledningsförvaltningen

Nämndadministration
Mottagare:

Kommunstyrelsen
Vår handläggare

Emma Fälth
Handläggare telefon

0150 - 570 15
Handläggare e-post

emma.falth@katrineholm.se

Återrapportering av särskilt uppdrag - Införande av ny 
hyressättningsmodell och hyressättning inom vård- och 
omsorgsförvaltningen
Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger återrapportering av särskilt uppdrag - Införande av ny 
hyressättningsmodell och hyressättning inom vård- och omsorgsförvaltningen till 
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Vård- och omsorgsnämnden fick ett särskilt uppdrag i Övergripande plan med budget 
2020–2023 som bestod i att se över hyrorna inom området funktionsstöd samt det nya 
särskilda boendet för äldre, Dufvegården. I uppdraget ingick även att se över 
hyresstrukturen för de berörda boendeformerna. 

Vård- och omsorgsförvaltningen upphandlade en konsult som har tagit fram förslag på ny 
enhetlig hyressättningsmodell och ny hyressättning för grupp- och service-bostäder enligt 
LSS, boenden enligt SoL inom funktionsstöd och Dufvegården. 

Syftet har varit att skapa en modell där kommunens samtliga särskilda boendeformer, 
förutom korttidsboenden, hyressätts utifrån ett antal kriterier som respektive lägenheter 
uppfyller och på ett sätt som ger en rättvis hyra som följer rättspraxis. Hyran har beräknats 
utifrån den nya hyressättningsmodellen som bygger på marknadsmässig hyra, lägenhetens 
yta, modernitetsgrad, läge, boendemiljö samt del i gemensamhetsutrymmen.

Vid vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2020-09-24 beslutades bland annat att 
hyressättningen för de särskilda boendeformerna i Katrineholms kommun förändras i 
enlighet med föreliggande förslag till hyressättningsmodell och hyressättning av 
lägenheterna inom grupp- och servicebostäder enligt LSS, boende enligt SoL inom 
funktionsstöd samt Dufvegården att gälla från och med 2021-01-01. 



Tjänsteskrivelse Sida 2 (2)

Kommunledningsförvaltningen Datum

2020-10-20

Vår beteckning

KS/2020:306 - 729

Ärendets handlingar

 Vård- och omsorgsnämndens protokoll, 2020-09-24, § 58

 Hyressättningsmodell och förslag till hyressättning av särskilda 
boendeformer i Katrineholms kommun, 2020-09-07

Emma Fälth
Utredare

Beslutet skickas till:
Vård- och omsorgsnämnden

Akten



PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum Sida

Vård- och omsorgsnämnden 2020-09-24 1 (5)

§ 58 VON/2018:39  729. Hnr 2020:977

Ny hyressättningsmodell och hyressättning inom vård- 
och omsorgsförvaltningen 
Vård- och omsorgsnämndens beslut
 Hyressättningen för de särskilda boendeformerna i Katrineholms kommun 

förändras i enlighet med föreliggande förslag till hyressättningsmodell och 
hyressättning av lägenheterna inom grupp- och servicebostäder enligt LSS, boende 
enligt SoL inom funktionsstöd samt Dufvegården (det nya särskilda boendet för 
äldre) att gälla från och med den 2021-01-01. 
Del av gemensamma utrymmen på gruppbostäder enligt LSS ska dock inte ingå som 
en del av hyressättningsmodellen.

 Grupp- och servicebostäder enligt LSS och boende enligt SoL inom funktionsstöd 
gäller föreslagen trappningsregel och årliga hyresjusteringar att gälla från och med 
den 2021-01-01. 

 Hyressättningen av lägenheterna i befintliga särskilda boenden för äldre ändras 
enligt samma hyressättningsmodell så snart som möjligt efter det att nya hyror för 
dessa beräknats.

 För befintlig hyresgäst gäller ny hyra, så snart hyresavtal träffats med berörd 
hyresgäst eller från den tidpunkt efter meddelande om villkorsändring om ny hyra. 

 Den nya hyran gäller för ny hyresgäst från den 2021-01-01.
 Lägenheter i kommunens egna bestånd, befintliga hyrda lägenheter efter 

standardhöjande åtgärder samt nya hyrda lägenheter ska löpande hyressättas enligt 
hyressättningsmodellen. 

 För Dufvegården, vid parboende, gäller två separata lägenheter på 1 rum med 
trinettkök på vardera 35 kvm med ett mellanliggande rum med dörr till båda 
lägenheterna. En lägenhet till brukaren med biståndsbeslut för särskilt boende för 
äldre och en lägenhet till den medflyttande. I den medflyttandes hyresavtal finns 
reglerat att hyresavtalet upphör om den i hyresavtalet namngivna brukaren i 
lägenheten intill flyttar eller avlider. Den medflyttande är då inte är berättigad till en 
bostad i särskilt boende för äldre utan ett biståndsbeslut. Hyresgästerna får 
disponera rummet mellan lägenheterna. Båda hyresgästerna betalar för sin egen 
lägenhet, som har samma hyra som övriga lägenheter på boendet. 

 Vård- och omsorgsförvaltningen ges i uppdrag att genomföra förslaget och 
fortsättningsvis göra årliga hyresjusteringar motsvarande det allmännyttiga 
bostadsföretaget Katrineholms Fastighets AB:s (KFAB:s) genomsnittliga 
hyresjusteringar i sina hyreslägenheter med bruksvärdeshyra respektive 
presumtionshyra i enlighet med gällande regelverk för förhandling om hyra.

 Om befintlig hyresgäst flyttar permanent till ett nytt motsvarande boende, på grund 
av övergripande renovering eller ombyggnad av nuvarande särskilda boende för 
äldre, särskilt boende enligt SoL inom funktionsstöd samt sammanhållen 
gruppbostad enligt LSS inom vård- och omsorgsförvaltningen, ges en tidsbegränsad 
hyresrabatt. Hyresgästen betalar 50 procent av hyresskillnaden mellan det nya och 
det gamla boendet plus den årliga hyresjusteringen för lägenheten under sex (6) 
månader. Därefter gäller ordinarie hyra för hyresgästen.  
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 Hyressättningsmodellen ska utvärderas under 2022.
 Vård- och omsorgsnämnden överlämnar beslutet till kommunstyrelsen som en 

återrapportering av uppdraget i övergripande plan med budget 2020.

Hyressättningsmodell och förslag till hyressättning av särskilda boendeformer i 
Katrineholms kommunredovisas som bilaga till protokollet med beteckningen vård- och 
omsorgsnämndens handling nr 11/2020.

Reservation

Joha Frondelius (KD), Ann-Charlotte Olsson (C) och Göran Svenningsson (V) och Britt 
Gustafsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande.

Joha Frondelius (KD), Ann-Charlotte Olsson (C) och Göran Svenningssons (V) reservation 
redovisas skriftligt sist i ärendet.

Sammanfattning av ärendet
I övergripande plan med budget 2020-2023 fick vård- och omsorgsnämnden i uppdrag 
att se över hyrorna inom området funktionsstöd samt det nya särskilda boendet för 
äldre Dufvegården. I uppdraget ingår att se över hyresstrukturen för de berörda 
boendeformerna. Vård- och omsorgsförvaltningen fick även i uppdrag att inrätta ett 
kommunalt bostadstillägg inom funktionsstöd riktat till boende i grupp- eller 
servicebostad. Detta uppdrag redovisas i VON/2020:58, Förslag till införande av 
kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning. Båda uppdragen ska 
redovisas till vård- och omsorgsnämnden i september 2020.

Vård- och omsorgsförvaltningen har upphandlat en konsult som har tagit fram förslag 
på ny enhetlig hyressättningsmodell och ny hyressättning för grupp- och 
servicebostäder enligt LSS, boenden enligt SoL inom funktionsstöd och Dufvegården, det 
nya särskilda boendet för äldre. Syftet har varit att skapa en modell där kommunens 
samtliga särskilda boendeformer, förutom korttidsboenden, hyressätts utifrån ett antal 
kriterier som respektive lägenheter uppfyller och på ett sätt som ger en rättvis hyra som 
följer rättspraxis. Hyran har beräknats utifrån den nya hyressättningsmodellen som 
bygger på marknadsmässig hyra, lägenhetens yta, modernitetsgrad, läge, boendemiljö 
samt del i gemensamhetsutrymmen. 

Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning
Vård- och omsorgsförvaltningen har tagit del av rapporten Hyressättningsmodell och 
förslag till hyressättning av särskilda boendeformer i Katrineholms kommun som är 
framtagen av Alnitec AB. Förvaltningens bedömning är att nämnden antar den 
föreslagna hyressättningsmodellen med nya hyror för särskilda boendeformer i 
Katrineholms kommun med trappningsregel och årliga hyresjusteringar i enlighet med 
allmännyttans hyresjusteringar på orten samt ger förvaltningen i uppdrag att genomföra 
förslaget. 

I rapporten ges tre förslag vid hyressättning av lägenheter som kan hyras ut för 
parboende vid Dufvegården. Vård- och omsorgsförvaltningen bedömning är att 
lägenheterna hyrs ut och hyressätts enligt alternativ 1 i rapporten, det vill säga som två 
separata lägenheter på 1 rum med trinettkök på vardera 35 kvm med ett mellanliggande 
rum med dörr till båda lägenheterna. En lägenhet till brukaren med biståndsbeslut för 
särskilt boende för äldre och en lägenhet till den medflyttande. I den medflyttandes 
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hyresavtal finns reglerat att hyresavtalet upphör om den i hyresavtalet namngivna 
brukaren i lägenheten intill flyttar eller avlider och den medflyttande då inte är 
berättigad till en bostad i särskilt boende för äldre genom ett biståndsbeslut. 
Hyresgästerna får disponera rummet mellan lägenheterna. Båda hyresgästerna betalar 
för sin egen lägenhet, som har samma hyra som övriga lägenheter på boendet.  

Vård- och omsorgsförvaltningen har förslag på tillägg utifrån rapporten. Om befintlig 
hyresgäst flyttar permanent, till ett nytt motsvarande boende, på grund av övergripande 
renovering eller ombyggnad av nuvarande särskilda boende för äldre, särskilt boende 
enligt SoL inom funktionsstöd samt sammanhållen gruppbostad enligt LSS inom vård- 
och omsorgsförvaltningen finns olika alternativ kring hyressättning. Den nya lägenheten 
kan hyressättas enligt följande: 

1. Om befintlig hyresgäst flyttar permanent till ett nytt motsvarande boende, på grund 
av övergripande renovering eller ombyggnad av nuvarande bostad särskilda boende 
för äldre, särskilt boende enligt SoL inom funktionsstöd samt sammanhållen 
gruppbostad enligt LSS inom förvaltningen, ges en tidsbegränsad hyresrabatt. 
Hyresgästen betalar 50 procent av hyresskillnaden mellan det nya och det gamla 
boendet plus den årliga hyresjusteringen för lägenheten under sex (6) månader. 
Därefter gäller ordinarie hyra för hyresgästen.       

2. Befintlig hyresgäst som flyttar till ett nytt motsvarande boende ges en tidsbegränsad 
hyresrabatt med en inflyttningshyra i det nya boendet motsvarande hyran i det 
boende hyresgästen flyttar från plus 50 procent av hyresskillnaden mellan det nya 
och det gamla boendet plus den årliga hyresjusteringen för lägenheten. Därefter 
tillämpas trappningsregeln enligt den nya hyressättningsmodellen och den årliga 
hyresjusteringen tills lägenheten är uppe i full hyra.

3. Det ges ingen hyresrabatt, utan befintlig hyresgäst som flyttar permanent till ett nytt 
motsvarande boende, på grund av övergripande renovering eller ombyggnad av 
nuvarande bostad, betalar direkt den nya hyran som gäller för den nya bostaden.

Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår att lägenheterna i förekommande fall hyrs ut 
och hyressätts enligt alternativ 1 ovan. 

Ärendets handlingar
 Hyressättningsmodell och förslag till hyressättning av särskilda boendeformer i 

Katrineholms kommun, 2020-09-07

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S), Joha 
Frondelius (KD), Mårten Grothérus (L), Göran Svenningsson (V), Ann-Charlotte Olsson (C) 
och Ewa Fager (S) samt utredare Lars Carlberg och verksamhetschef förvaltningskontor 
Susanna Kullman.

Förslag och yrkanden

Ordföranden Ulrica Truedsson (S) föreslår följande:

 Del av gemensamma utrymmen på gruppbostäder enligt LSS ska inte ingå som en 
del av hyressättningsmodellen.

 I övrigt godkänna förvaltningens förslag till beslut.
 Hyressättningsmodellen ska utvärderas under 2022.
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Lennart Olsson (S), Karin Frisk (S), Dan Jonsson (S), Ing-Britt Pettersson (S), Ove Melin (S), 
Christoffer Öqvist (M) och Annie-Marie Carlsson (M) yrkar bifall till ordförandens ovan 
redovisade förslag.

Joha Frondelius (KD) föreslår med instämmande av Ann-Charlotte Olsson (C) och Göran 
Svenningsson (V) att om en befintlig hyresgäst måste flytta ofrivilligt på grund av 
renovering så ska samma hyra för det gamla boendet gälla under sex månader istället 
för utredningens föreslag.

Beslutsgång

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning 
som godkänns av nämnden.

Först ställer hon proposition på sitt eget förslag att del av gemensamma utrymmen på 
gruppbostäder enligt LSS inte ska ingå som en del av hyressättningsmodellen och att I 
övrigt godkänna förvaltningens förslag till beslut samt att hyressättningsmodellen ska 
utvärderas under 2022. 

Hon finner att nämnden biträder detta.

Därefter ställer proposition på Joha Frondelius med fleras förslag att om en befintlig 
hyresgäst måste flytta ofrivilligt på grund av renovering så ska samma hyra för det gamla 
boendet gälla under sex månader istället för utredningens föreslag.
Hon finner att nämnden avslår detta.

_________________

Beslutet skickas till: Förvaltningschef, VC förvaltningskontoret, VC funktionsstöd, VC 
äldreomsorg, controller, ekonom, avgiftshandläggare, kommunstyrelsen, akten

Kopia för kännedom: IT-samordnare
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Katrineholm 2020-09-24

Reservation
VON/2018:39 - 729 Vård- och omsorgsnämnden Förslag om införande av ny 
hyressättningsmodell och hyressättning inom vård- och omsorgsförvaltningen.
Vi reserverar oss mot att Hyresgästen betalar 50 procent av hyresskillnaden mellan det nya och det gamla 
boendet under sex (6) månader. Därefter gäller ordinarie hyra för hyresgästen. 

När hyresgästen flyttas ofrivilligt pga renovering till en dyrare bostad vill vi att hyran för det gamla boendet 
kvarstår i sex månader.

Joha Frondelius KD
Ann-Charlotte Olsson C
Göran Svenningsson V



Vård- och omsorgsnämndens handling nr 11/2020

Godkänd av vård- och omsorgsnämnden 2020-09-24, § 58. 
förutom att gemensamhetsutrymmen på gruppbostäder 
enligt LSS inte ska ingå som en del i hyressättnings-
modellen.

Dnr VON/2018:39-726. Hnr 2020:978
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Datum Vår beteckning 

Alnltec AB 

I Iandläggare 

Harald Nilsson 

2020-09-07 

Ert datum Er beteckning 

Katrineholms kommun 
Biträdande förvaltningschef 
Susanna Kullman 
641 80 Katrineholm 

Upprättande av hyressättningsmodell och förslag till hyressättning av 
särskilda boendeformer i Katrineholms kommun 

Förslag till fortsatt handläggning och beslut 

Den fortsatta handläggningen föreslås ske enligt följande. 

1. Vård- och omsorgsnämnden uttalar en avsiktsförklaring att gå vidare med framlagt för
slag för Dufvegården (det nya särskilda boendet för äldre), gruppbostäderna, stödboen
dena och servicebostäderna eller ett förslag som är justerat i något avseende. Motsva
rande utredning om de befintliga särskilda boendena för äldre planeras i en nästa etapp.

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar om hyressättningsmodell med nya hyror för sär
skilda boendeformer i Katrineholms kommun med trappningsregel och årliga hyresju
steringar i enlighet med allmännyttans hyresjusteringar på orten samt att vård- och om
sorgsförvaltningen genomför förslaget.

3. Vård- och omsorgsförvaltningen genomför förslaget i enlighet med de regler som gäller 
för förhandling om ny hyra.

Ett förslag till beslut om genomförande kan se ut enligt följande. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

1. Hyressättningen för de särskilda boendeformerna i Katrineholms kommun förändras i
enlighet med föreliggande förslag till hyressättningsmodell och hyressättning av lägen
heterna i Dufvegården (det nya särskilda boendet för äldre), gruppbostäderna och ser
vicebostäderna med föreslagen trappningsregel och årliga hyresjusteringar att gälla från
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Trappningsregel (hyresrabatt) vid väsentlig hyreshöjning 

Hyresnämnden kan vid prövning av hyran införa en trappningsregel vid infasning av hyran 
om hyreshöjningen är betydande och hyresgästen yrkar det. 

En trappningsregel innebär att en väsentlig hyreshöjning kan delas upp och infasas i etap
per för befintliga hyresgäster. Normalt kan hyran då höjas en gång per år under några års 
tid (hyresgästen får då i praktiken en rabatt på den nya hyran under några år, där rabatten 
minskar etappvis). Hyresnämnden kan inte vid prövning av skälig hyra självmant besluta 
om en trappningsregel för infasning av nya hyror. Hyreshöjningen måste vara betydande 
och hyresgästen måste själv begära att hyresnämnden ska tillämpa sådan vid hyrespröv
rungen. 

För att lättare fasa in de nya hyrorna och för att frågan ska komma upp på agendan i de fall 
ärenden hamnar i hyresnämnden och tillämpningen inte ska behöva bygga på att hyresgäs
ten själv tar initiativ i frågan föreslår utredaren i samråd med vård- och omsorgsförvalt
ningen att kommunen på eget initiativ beslutar att införandet av hyressättningsmodellen 
kompletteras med en likadan trappningsregel för samtliga boenden, utformad enligt föl
jande. 

Om skillnaden mellan den '!Ya och den gamla f?yran är mer än 700 kr per månad gäller vid infiirandet en 
trappningsregel uiformad enligt fofande. Om hqjningen är mer än 700 kr per månad begränsas lryreshij
ningen år 1 till 700 kr per månad, år 2 till resterande del dock maximalt 700 kr per månad och så 11i
dare tills lägenheten är uppe i fall f?yra. 

Tillämpningen av trappningsregeln kan leda till att befintliga hyresgäster och nya hyresgäs
ter i samma hus under en övergångsperiod får olika hyror trots att deras lägenheter är lik
värdiga. Detta har inte bedömts strida mot likhetsprincipen i 21 § hyresförhandlingslagen. 

Eventuellt hyrestak eller införande av ett kommunalt bostadstillägg 

Om kommunen vill ell er inte vill ta ut maximalt möjliga hyror är främst en politisk fråga. 

Flertalet kommuner har inget hyres tak eller kommunalt bostadstillägg (KBF). Detta kan 
bero på flera orsaker såsom 

D att frågan inte aktualiserats, 
D att kommunen inte anser att bostadstillägg är en kommunal uppgift, eller 
D att man anser att ekonomiskt bistånd reglerat i 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen (försörj-

ningsstöd och bistånd till livsföringen i övrigt) är tillräckligt.

Ett hyrestak innebär att kommunen subventioner alla över hyrestaket, oavsett egen ekono
misk förmåga. 

Om kommunen vill införa ett hyrestak eller inte är främst en politisk fråga. Ett hyres tak är 
svårare för kommunen att ändra än ett KBF, eftersom kommunen måste komma överens 
om de nya hyrorna med hyresgästema. Ett upphävande av KBF eller ändrade regler för ett 
sådant kräver enbart ett beslut i kommunfullmäktige. 
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Vår handläggare

     
Handläggare telefon

     
Handläggare e-post

     

Anmälan av delegationsbeslut

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger anmälan om delegationsbeslut till handlingarna.

Beslut om att inte inkomma med yttrande i mål om förverkande av offentligt ackord
Kommunen avstår från att inkomma med yttrande i mål nr. 4977-20 i Västmanlands 
tingsrätt angående ansökan om förverkande av offentligt ackord för Roland Gustavsson 
Grävmaskiner Aktiebolag. (KS del § 92)
Dnr KS/2020:308 -049 

Beslut om avvisning av ansökan om friskrivning av skadeståndsansvar

Kommunstyrelsen avvisar Katrineholms Ånglokssällskap och Stockholms Ånglokssällskaps 
ansökan om friskrivning av skadeståndsansvar för flytt av lok från lokstallet. (KS del § 93)
Dnr KS/2020:310 - 049

Återställande av kommunal mark

Mark- och Exploateringschefen beslutar på kommunstyrelsens vägnar att fastighetsägarna 
av Pälstickan 10 senast den 31 december 2020 ska återställa den kommunala marken till 
ursprungligt skick, vilket innebär att den överskjutande delen av pool och tralldäck ska tas 
bort.
Beslutet har fattats i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. (KS del § 94)
Dnr KS/2020:313-219

Information om redan anslagna delegationsprotokoll

Beslut gällande begäran om omprövning – Ansökan om bidrag

Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att
kommunstyrelsens beslut 2020-08-26 § 101, att avslå ansökan om bidrag till
Valdemarsöns förvaltning ekonomiska förening, ska kvarstå. (KS del § 90)
Dnr KS/2020:241 - 045
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Kommunledningsförvaltningen Datum

2020-10-21

Vår beteckning

Bidrag till Eritreansk förening - WEFAQ

1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag på 45 000 kronor till Eritreans förening WEFAQ till hyra.

2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 95)
Dnr KS/2020:317–045

Bidrag till Svenska Tour-tävlingen 2021

1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag på 50 000 kronor till Svenska Tourtävlingen 2020 till Katrineholms Golfklubb.

2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande.
3. Efter genomfört evenemang ska föreningen inkomma med en skriftlig redovisning till 

kommunledningsförvaltningen över hur bidraget har använts. (KS del § 96)
Dnr KS/2020:320-045

Bidrag till Katrineholm Cup – Fotboll

1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag på totalt 50 000 kronor till Katrineholm Cup - Fotboll.

2. Summan ska fördelas lika mellan Värmbols FC, Katrineholms SK FK, Katrineholms AIK 
och DFK Värmbol.

3. Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande.
4. Föreningarna ges tillgång till bidraget under 2020.
5. Efter genomfört evenemang ska föreningarna inkomma med en skriftlig redogörelse 

över hur bidraget har använts. Redogörelsen kan vara en gemensam för alla föreningar. 
(KS del § 97)

Dnr KS/2020:332 – 045
_________________
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KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Kommunledningsförvaltningen Telefon: 0150-570 16 www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post:Karin.OstermanSundell@katrineholm.se

Telefax:

Meddelanden
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger anmälan om meddelandena till handlingarna.

Protokoll och protokollsutdrag

Region Sörmland har översänt protokollsutdrag från Regionala utvecklingsnämndens 
sammanträde 2020-09-04, § 25/20 – Sammanträdestider 2021 för regionala 
utvecklingsnämnden.
Handlings nr 2020:2006

Region Sörmland har översänt protokollsutdrag från Regionfullmäktiges sammanträde 
2020-09-15, § 11/20 – Sörmlandstaxan prisjusteringar 2021.
med Regionfullmäktige.
Handlings nr 2020:2031

Energikontoret i Mälardalen AB har översänt sammanträdesprotokoll från styrelsemöte 
2020-09-10.
Handlings nr 2020:2097

Västra Sörmlands Räddningstjänst har översänt protokollsutdrag från sammanträde 
med direktionen 2020-10-07, Dir § 20 – Budget 2021.
Handlings nr 2020:2114

Övrigt

Aktieägaravtal mellan Energikontoret i Mälardalen AB och Katrineholms kommun.
Dnr KS/2020:264-105

Svar på remiss – Nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkring
Katrineholms kommun har fått möjlighet att yttra sig över remissen Nytt regelverk för 
arbetslöshetsförsäkring.
Socialförvaltningens bedömning är att kommunen inte behöver yttra sig över remissen. 
Katrineholms kommun avstår därmed från att yttra sig i ärendet.
Dnr KS/2020:231 – 654

Förvaltningsrätten i Linköping har översänt beslut i mål nr 8205-20 överklagande av 
delegationsbeslut KS del § 90 Beslut gällande begäran om omprövning - Ansökan om 
bidrag till färja- Valdemarsön förvaltning ekonomisk förening. 
Förvaltningsrätten avvisar överklagandet.
Handlings nr 2020:2159

_________________
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