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Datum

Vår beteckning

SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN

2019-02-11

STN/2019:15 - 001

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Madelene Sönnerfors

Service- och tekniknämnden

Service- och tekniknämndens idépris 2018
Service- och teknikförvaltningens förslag till beslut
Service- och teknikförvaltningen lämnar inget förslag till beslut i ärendet.
Sammanfattning av ärendet
För att stimulera och premiera förbättringsarbetet inom service- och tekniknämndens
verksamhetsområden utdelas årligen två idépriser om 10 000 kronor var. Ett pris där
alla idéer kan nomineras och ett pris för idéer inom det fokusområde som pekats ut för
det aktuella nomineringsåret. 2018 års fokusområde var samarbete mellan enheter.
I enlighet med riktlinjerna för service- och tekniknämndens idépriser skulle
nomineringarna vara inskickade senast den 15 december. Flera nomineringar har
inkommit. Förvaltningens ledningsgrupp har därefter gått inom samtliga inkomna
nomineringar och föreslår följande idéer för service- och tekniknämnden.
Det allmänna idépriset
1. Henrik Lilja, enhet mat och måltider, nomineras för sitt förslag om att
utveckla ett klimatsmart havreprotein.
Idén i korthet
Henrik kommer att utveckla en produkt som till största del baseras på havre. Havre är
bra för hälsan då det innehåller mängder av fibrer som är bra för matsmältningen och
hjärtat, men också en hel del järn. Havre är dessutom ett klimatsmart och billigt
livsmedel.
Resultat
Ett nytt havreprotein är användbart i alla kommunens kök. Det kommer att komma till
gagn för våra gäster som äter maten men det är även bra för vår miljö.
2. Mattias Haraldsson, enhet verksamhetsservice, nomineras för sitt förslag om
digitala körjournaler i kommunens bilar som bilsamordningen tar hand om.
Idén i korthet
Initiativet handlar om digital utveckling av bilsamordningen, från pappershantering av
körjournaler till att vi har allt samlat i ett digitalt system. Idén går även i linje med att
kommunen som helhet ska bli mer digital och ha fler digitala verktyg, för medborgare
men också för oss medarbetare.
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Resultat
Genomförandet av idén skapar en grund för att kommunen blir mer digital. Minskad
administration med manuell hantering av papper där digitaliseringen skapar utrymme
för bättre utveckling och förbättrad service.
3. Backavallens arbetslag, enhet Sportcentrum, nomineras för genomförandet av
idén om att anlägga ett skidspår runt Backavallen.
Idén i korthet
Tanken om ett skidspår har funnits länge hos personalen på Backavallen. Både
medborgare och anställda i Service – och teknikförvaltningen har lämnat in önskan om
ett skidspår. I år slog arbetslaget slag i saken. Tillsammans med föreningen Broby
GOIF som tar hand om spåret har de skapat ytterligare en vinterarena som är öppen för
alla.
Resultat
Katrineholmare och människor på besök eller bara på förbifart har upptäckt spåret.
Genom arbetslagets engagemang och samarbete med Broby är det nu liv och rörelse
dygnet runt på Backavallen. Människor som aldrig stått på ett par skidor innan har
hittat ett nytt fritidsintresse.
4. Emmie Jivemark och Elin Seger Nikolai, enhet Sportcentrum, nomineras för
sitt förslag om fördelningsnyckel för föreningsbidrag.
Idén i korthet
Föreningsservice såg ett behov av att skapa en grund för hur vi fördelar våra bidrag till
föreningar. Med hjälp av gällande kriterier, regler och det idrottspolitiska programmet
har de skapat en ny fördelningsnyckel för föreningsbidrag.
Resultat
Med ett poängssystem blir fördelningsnyckeln en viktig del i att fördela bidragen
rättvist. Det här kommer också att underlätta arbetet i framtiden. En långsiktig lösning
med stor förbättringspotential över hur vi arbetar med föreningsbidrag.
Service- och tekniknämndens idépris (fokusområde: Samarbete mellan enheter)
1. Thomas Rivander, enhet skog och natur, och Robert Henriksson, enhet mat
och måltider, nomineras för sina idéer om gemensamt arbetssätt.
Idén i korthet
Robert och Thomas har hittat ett gemensamt samarbete över enhetsgränserna som
tillsammans effektiviserar förvaltningen och de tjänster vi kan leverera till kommunen.
Samarbetet har bland annat lett till stora förbättringar av måltidsmiljön för elever som
äldre i några av våra restauranger.
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Resultat
Snickeriet löser med glädje de idéer som Thomas och Robert tillsammans tänker fram
för att skapa nya spännande miljöer för att uppleva mat. Tillsammans har de två hittat
former för ett samarbete som skapar glädje och som mynnat ut i nya roliga projekt som
gagnar medarbetare och medborgare.
2. Kökschefsgruppen, enhet mat och måltider, nomineras för sitt engagemang
kring arrangemanget av kommunfesten.
Idén i korthet
Våra kökschefer har genom sitt engagemang skapat former för samarbete som lagt
grunden för en väldigt uppskattad måltid under kommunfesten. Genom delaktighet
och hårt arbete har de samverkat över köksgränserna för att ta fram och laga en meny
ihop för kommunens medarbetare.
Resultat
Maten under kommunfesten har blivit en succé som varit oerhört uppskattat. Genom
att bjuda på sig själva och sin mat har de visat upp verksamheten från bästa sidan.
Det här har i sin tur skapat stolthet över våra egna kockar och den mat vi lagar.
3. Duveholmshallens personal, enhet Sportcentrum, nomineras för sitt arbetssätt
med engagemangstavla och återkommande checkmöten.
Idén i korthet
I Duveholmshallen sitter nu en informationstavla i personalrummet. På tavlan finns
information som rör den enskilda medarbetaren men också information som rör
arbetslaget. Tavlan har även en del som berättar om arbetsuppgifter utöver det
ordinarie, där personalen får visa intresse för att hjälpa till. Detta görs i kombination
med checkmöten som dels handlar om vad som sker den kommande veckan, men
också en återkoppling på det som varit.
Resultat
Ett bra sätt att mötas när inte alla kan träffas varje dag. Tavlan och mötena har gett
personalen större möjlighet att påverka och har blivit en viktig och uppskattad punkt
för att nå ut med information till alla i personalen. Idén har lett till bättre samarbete,
mervärde och mer engagemang bland personalen.
Ärendets handlingar


Riktlinjer för service- och tekniknämndens idépriser

Magnus Gustafsson
Förvaltningschef
Beslutet skickas till: Akten
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Madelene Sönnerfors

Service- och tekniknämnden

Service- och tekniknämndens idépris - Tema 2019
Service- och teknikförvaltningens förslag till beslut
Service- och tekniknämnden beslutar att anta intern effektivitet som fokusområde för
2019 års idépriser.
Sammanfattning av ärendet
I riktlinjerna för service- och tekniknämndens idépriser fastslås att fokusområde för
kommande år ska beslutas vid årets första nämndsammanträde.
Service- och teknikförvaltningen föreslår att 2019 års fokusområde blir intern
effektivitet.
Förvaltningen har i uppdrag att hitta effektiviseringar i verksamheten. Genom att
arbeta smartare och hitta nya sätt att arbeta kan samma service eller bättre levereras till
samma kostnad. För att klara uppdraget är varje arbetslag och medarbetares insats
viktig och genom att lyfta fram intern effektivitet som 2019 års fokusområde kan
idépriset sprida goda idéer om effektiviseringar eller nya arbetssätt i verksamheten och
hjälpa förvaltningen att klara målet.
Fokusområdet knyter även an till förvaltningens målbild om en effektiv, ansvarsfull
och innovativ tjänste- och serviceleverantör.
Pristagare kommer att utses i enlighet med beslutade Riktlinjer för service- och
tekniknämndens idépriser.
Ärendets handlingar


Riktlinjer för service- och tekniknämndens idépriser

Magnus Gustafsson
Förvaltningschef
Beslutet skickas till:
Akten
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2017-02-01

SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN
STAB
Vår handläggare

Petra Hedberg

Riktlinjer för service- och tekniknämndens idépriser
För att stimulera och premiera förbättringsarbetet inom service- och
teknikförvaltningen utdelas årligen två idépriser om 10 000 kronor var.
Ett pris där alla idéer kan nomineras och ett pris för idéer inom det fokusområde som
pekats ut för det aktuella nomineringsåret.
Vilka kan få priset?
Både enskild anställd eller ett arbetslag kan få priset. Priset ska dock användas till
hela arbetslaget.
Nominering
Nominering skickas skriftligen in till ideprisstf@katrineholm.se och märks med
”Service- och tekniknämndens idépris” för det allmänna idépriset och ”Service- och
tekniknämndens idépris [fokusområde]” för priset med ett specifikt område.
Senast den 15 december ska nomineringarna vara inskickade.
Skrivelsen ska innehålla en beskrivning av idén, vilket problem/behov den löste, hur
den genomfördes, på vilket sätt den har bidragit till en förbättring och för vilka.
Om det är en mätbar (exempelvis tid, pengar, sjukfrånvaro) förbättring så ska även en
utvärdering bifogas.
Alla som känner till en bra idé som är genomförbar kan skicka in en nominering.
Kriterium
För det generella idépriset: genomförbara idéer som lett/leder till en förenkling av
arbetsuppgifter, tidsbesparing, ökad kvalité, bättre arbetsmiljö, förbättrad upplevelse
för våra kunder, förbättring av organisationen eller ekonomisk besparing.
För det områdesspecifika priset: genomförbara idéer som lett/leder till en förbättring
inom det för året valda fokusområdet.
Beslutsforum
Ledningsgruppen tar emot och går igenom alla nomineringar, samt väljer ut vilka
idéer som går vidare och presenteras för service- och tekniknämnden.
De nominerade meddelas.
SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN

Besöksadress: Vingåkersvägen 18

64180 Katrineholm
www.katrineholm.se

E-post: petra.hedberg@katrineholm.se
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Datum

2019-02-21
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source not found.

Tidsperiod
Vinnarna utses på service- och tekniknämndens första sammanträde för året. Då
bestäms också fokusområde för det kommande året.
Priset delas ut årligen i samband med service- och tekniknämndens andra
sammanträde för året.
Priset
Priset ska utgöra ett bevis/uppmuntran för ett framgångsrikt idéarbete och lyfta fram
pristagaren/pristagarna som ett gott exempel och en inspirationskälla för den övriga
förvaltningen.
Användning av prissumman
Vinsten får användas till att vidareutveckla förbättringsarbetet i det arbetslag där den
vinnande idén genomfördes.
Till exempel:
 Föreläsning
 Studiebesök
 Teambuildingaktivitet
 Böcker
 Andra aktiviteter
Vinnarna ska meddela ledningsgruppen vilka aktiviteter de planerar att göra för
vinsten innan pengarna betalas ut.
Återkoppling
Arbetslaget bjuds in till ett av service- och tekniknämndens möten och får berätta hur
priset används eller ska användas och på vilket sätt det har hjälp till att vidareutveckla
arbetslagets förbättringsarbete.

0oggxdls.eyo.docx
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SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN
Stab

2019-02-20

STN/2019:25 - 212

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Pierre Jansson

Service- och tekniknämnden

Yttrande - samråd detaljplan för Lövkojan 10 Kvarnen
Förvaltningens förslag till beslut
Service- och tekniknämnden beslutar enligt förvaltningens yttrande.
Sammanfattning av ärendet
Service- och tekniknämnden har tagit del av samråd detaljplan för Lövkojan 10
Kvarnen.
Service- och tekniknämndens ansvarsområden påverkas inte av ett genomförande av
aktuell detaljplan. Nämnden har inga synpunkter på förslaget.
Ärendets handlingar


Samrådshandling – Detaljplan för Lövkojan 10 kvarnen

Magnus Gustafsson
Förvaltningschef
Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten
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SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN

2019-02-14

STN/2019:24 - 401

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Magnus Gustafsson

Service- och tekniknämnden

Remissvar lokala ordningsföreskrifter
Service- och teknikförvaltningens förslag till beslut
Service- och tekniknämnden har inget att erinra mot föreslagen revidering av
kommunens lokala ordningsföreskrifter.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen
gjort en översyn av kommunens lokala ordningsföreskrifter (KFS nr 2.03) och föreslår
i ett missiv en revidering av föreskrifterna.
Missivet har remitterats från Kommunledningsförvaltningen och remissinstanser är
Polismyndigheten Region Öst, bygg- och miljönämnden samt service- och
tekniknämnden.
Ärendets handlingar




Anvisning till remiss av lokala ordningsföreskrifter
Lokala ordningsföreskrifter - bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på
offentlig plats
Kartbilagor till lokala ordningsföreskrifter

Ärendebeskrivning
Varje kommun har enligt ordningslagen rätt att meddela de lokala föreskrifter som
behövs för att dels upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats dels för att
förhindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av
pyrotekniska varor.
Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med Samhällsbyggnadsförvaltningen
gjort en översyn av kommunens lokala ordningsföreskrifter (KFS nr 2.03) och föreslår
en revideringen som innefattar följande ändringar:
1) Paragraf § 12 innefattar nu även förbud mot passiv pengainsamling (tiggeri) samt
kartbilaga.
2) Paragraf § 13 det geografiska området för kartbilaga 2 har utökats och innefattar
även lekplats Götaparken, med anledning av parkens närhet till skola och förskola.
3) Paragraf § 23 Skjutning med luftvapen är ny.

Magnus Gustafsson
SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
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Förvaltningschef
Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Akten
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kommunstyrelsens kansli

2019-02-06

KS/2019:55

Vår handläggare
Axel Stenbeck

Ert datum

Er beteckning

Anvisning till remiss av lokala ordningsföreskrifter
Bakgrund
Varje kommun har enligt ordningslagen rätt att meddela de lokala föreskrifter som
behövs för att dels upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats dels för att
förhindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av
pyrotekniska varor.
Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med Samhällsbyggnadsförvaltningen
gjort en översyn av kommunens lokala ordningsföreskrifter (KFS nr 2.03).
Revideringen innefattar följande ändringar:
1) Paragraf § 12 innefattar nu även förbud mot passiv pengainsamling (tiggeri) samt
kartbilaga.
2) Paragraf § 13 det geografiska området för kartbilaga 2 har utökats och innefattar
även lekplats Götaparken, med anledning av parkens närhet till skola och förskola.
3) Paragraf § 23 Skjutning med luftvapen är ny.
Remissinstanser
Remissen har skickats till:
 Polismyndigheten Region Öst
 Bygg- och miljönämnden
 Service- och tekniknämnden
Inskickande av underlag
Remissvar ska vara kommunledningsförvaltningen tillhanda senast den 7 mars 2019.
Remissvar från Polismyndigheten Region Öst och Bygg- och miljönämnden skickas till
kommunledningsforvaltningen@katrineholm.se.
Remissvar från Service- och tekniknämnden skickas på sedvanligt vis genom Lex.
Frågor kring ärendet
Ni är alltid välkomna att kontakta kommunledningsförvaltningen vid eventuella frågor
eller funderingar kring remissen. Namn, e-post och telefonnummer framgår nedan.
Axel Stenbeck
Utredare
axel.stenbeck@katrineholm.se
0150-570 80

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
Telefon: /RedigerareTelefon/
E-post: Axel.Stenbeck@katrineholm.se
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Lokala ordningsföreskrifter
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Katrineholms kommuns
författningssamling (KFS nr 2.03)

Senast reviderad av kommunfullmäktige 2019-xx-xx, § xx

42

43

2 (7)
2.03 LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER
FÖR KATRINEHOLMS KOMMUN
Styrdokument - Författningssamling
Datum

2019-02-12

Beslutshistorik
Antagna av kommunfullmäktige 1995-10-30, § 257
Godkända av länsstyrelsen 1995-11-09, 2015-06-15
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 1996.
Ändrad av kommunfullmäktige
2009-05-18, § 79
2009-12-14, § 219
2015-04-20, § 131

43

44

3 (7)
2.03 LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER
FÖR KATRINEHOLMS KOMMUN
Styrdokument - Författningssamling
Datum

2019-02-12

Lokala ordningsföreskrifter för Katrineholms kommun
Katrineholms kommun föreskriver följande med stöd § 1 förordningen
(1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela
lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).
Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde
§1
Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats
finns i 3 kap ordningslagen (1993:1617).
Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur
den allmänna ordningen i Katrineholms kommun skall upprätthållas.
§2
Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig
plats enligt 1 kap, § 2, första stycket 1-4 ordningslagen om inte annat anges.
För områden som kommunen upplåtit till torghandel gäller också av
kommunfullmäktige fastställda lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i
Katrineholms kommun (kommunal författningssamling nr 2.4)
§3
Vid tillämpningen av 3 kap ordningslagen och dessa föreskrifter skall, med stöd
av 1 kap, § 2, andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas med
offentlig plats:
a) Badplatsen vid Djulösjön med del av intill badplatsen beläget fritidsområde
(bilaga 1)
b) Kommunens övriga allmänna badplatser vid Duveholmssjön, Malmen
(Strängstorp), Storsjön (Strångsjö), Aspen (Äs), Forssjö, Veckeln (Sköldinge),
Fagerön (Björkvik)
c) Område i anslutning till Tornstugan vid sjön Näsnaren (bilaga 3)
d) skolgårdar och förskolegårdar.
§4
Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt § 7, § 10 första stycket
§§ 11 och 12 första stycket bör kommunen ges tillfälle att yttra sig.
§5
Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering skall den som är ansvarig
för åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för
tillfälliga olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt.
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Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter,
brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att
räddningstjänstens arbete hindras.
Schaktning, grävning m.m.
§6
Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av
fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete skall se till att
det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet.
För närmare information, se Anvisningar för grävning i Katrineholms kommuns
mark.
Störande buller
§7
Arbete som orsakar buller eller annat oljud och som utgör en påtaglig störning
för allmän ordning, säkerhet eller trafik på offentliga platser, t ex stenkrossning,
pålning och nitning, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd.
Containrar
§8
Ägaren eller nyttjanderättsinnehavaren till en container, som skall ställas på en
offentlig plats, är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller
nyttjanderättsinnehavarens namn, adress och telefonnummer.
Markiser, flaggor och skyltar
§9
Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en
gångbana på lägre höjd än 2,20 meter, över en cykelbana på lägre höjd än 3,20
meter, eller över en körbana på lägre höjd än 4,50 meter. Trafikanordningar får
inte skymmas.
Affischering
§ 10
Affischer, annonser, klistermärken, projicerade eller schablonmålade budskap
eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas upp på
sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot offentlig plats.
Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare, eller andra
liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs
tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden
som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns.
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För affischtavlor särskilt avsedda för föreningslivet i Katrineholms kommun
gäller dessutom anvisningar för användningen fastställda av service- och
tekniknämnden.
Anvisningarna skall finnas anslagna på respektive tavla.
Högtalarutsändning
§ 11
Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer
på offentliga platser får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av
polismyndigheten.
Insamling av pengar
§ 12
Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller
liknande på offentlig plats, om insamlingen inte utgör led i tillståndspliktig
allmän sammankomst eller offentlig tillställning.
När insamlingen ska ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte
tillstånd.
Passiv insamling av pengar (tiggeri) får ej ske på område som framgår av bilaga
4
Förtäring av alkohol
§ 13
Alkoholhaltiga drycker med en alkoholhalt över 2,25 volymprocent får ej
förtäras inom särskild zon i centrala Katrineholm (bilaga 2) eller på kommunens
offentliga platser angivna i § 3 ovan annat än i samband med tillåten
utskänkning därav.
Ambulerande försäljning
§ 14
Med ambulerande försäljning avses sådan gatuförsäljning som tar offentlig plats
i anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och som därför inte kräver
tillstånd enligt 3 kap 1§ ordningslagen.
Ambulerande försäljning får ej ske på Stortorget i Katrineholm inom det område
där särskilt fastställda lokala ordningsföreskrifter för torghandel gäller, ej heller
på offentlig plats inom särskild zon i Katrineholms tätort enligt bilaga 2 eller
inom särskilt avgränsad zon inom Djulö fritidsområde enligt bilaga 1.
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Camping
§ 15
Camping är tillåten endast på campingplatsen vid Djulö fritidsområde.
Polismyndigheten får dock ge tillstånd till camping inom annan offentlig plats
vid särskilda evenemang. Med camping avses tältning och uppställning av
husbil och husvagn.
Hundar
§ 16
Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller
den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i §§
17 och 18. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för hund som assisterar
funktionshindrade (s k servicehund) eller för polishund i tjänst.
§ 17
Hundar skall hållas kopplade på offentlig plats med undantag av de områden där
kommunen anordnat hundparker.
Hundar får inte vistas på kommunens allmänna badplatser (se § 3). Särskilt
anvisad badplats för hundar finns vid Djulö (bilaga 1)
Inom Djulö Camping skall hund hållas kopplad.
§ 18
Föroreningar efter hundar på offentlig plats skall plockas upp.
Motionsspår
§ 19
Ridning, cykling eller trafik med motordrivet fordon får ej ske i kommunala
motionsspår. Särskilt preparerade och märkta skidspår får endast användas för
skidåkning.
Adressnummerskyltar
§ 20
Varje fastighet som tilldelas adressnummer skall vara försedd med särskild från
gatan väl synlig och läslig adressnummerskylt.
Avgift för att använda offentlig plats
§ 21
För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med
sådan plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som beslutas
av kommunfullmäktige.
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Användande av fyrverkerier och andra pyrotekniska produkter
§ 22
Tillstånd från polismyndigheten krävs för användning av fyrverkerier eller andra
pyrotekniska varor.
Tillstånd från polisen behövs dock inte under följande tider:
Från klockan 17.00 nyårsafton till klockan 01.00 på nyårsdagen
Från klockan 17.00 skärtorsdagen till klockan 01.00 på påskdagen
Från klockan 17.00 valborgsmässoafton till klockan 01.00 den 1 maj
Skjutning med luftvapen m m
§ 23
Luftvapen, fjädervapen och paintballvapen får inte användas utan tillstånd av
polismyndigheten.
Överträdelse av lokal ordningsföreskrift
§ 24
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av §§ 5-9, § 10
första stycket, § 11, § 12 första stycket, §§ 13-15, §§ 18-19 döms till
penningböter enligt 3 kap, § 22, andra stycket, ordningslagen.
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.
Yttranden
§ 25
1. Att avge yttranden som avses i 3 kap, § 2, ordningslagen ankommer på
a) service- och tekniknämnden såvitt avser idrottsplatser, platser för
friluftsbad, camping och fritidsområden
b) samhällsbyggnadsförvaltningen i övriga fall
2. Att avge yttranden enligt § 4 i lokala ordningsföreskrifter för Katrineholms
kommun ankommer på
a) bygg- och miljönämnden såvitt avser § 7 i dessa föreskrifter
b) service- och tekniknämnden såvitt avser § 10 första stycket, § 11 och § 12
första stycket i dessa föreskrifter
_________________
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Tornstugan - Ett naturreservat vid Näsnaren

Teckenförklaring
Offentlig plats
Naturstig
Fastighetsgräns
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Datum

Vår beteckning

2019-02-04

STN/2019:17 - 007

Vår handläggare

Karin Engvall

Service- och tekniknämnden

Yttrande över Revisionsrapport -Granskning av
hyresbidrag till föreningar
Service- och teknikförvaltningens förslag till beslut
Service- och tekniknämnden beslutar att anta nedanstående yttrande som sitt eget och
vidaresända det till revisorerna samt kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
PwC har på uppdrag av Katrineholms kommuns förtroendevalda revisorer granskat
hyresbidrag till föreningar med avseende på intern kontroll utifrån följande
revisionsfråga: Säkerställer kommunstyrelsen, kulturnämnden, service- och
tekniknämnden, vård- och omsorgsnämnden samt socialnämnden en tillräcklig intern
kontroll gällande hantering av hyresbidrag till föreningar?
PwC bedömer att kommunstyrelsen, kulturnämnden, service- och tekniknämnden, vård
- och omsorgsnämnden samt socialnämnden inte helt säkerställer en tillräcklig intern
kontroll gällande hantering av hyresbidrag till föreningar.
Service- och tekniknämnden hanterar inga specifika hyresbidrag sedan
bestämmelserna för kommunala bidrag till föreningar inom service- och
tekniknämndens ansvarsområde reviderades i service- och tekniknämnden, senast
2018-05-25. Däremot finns det ett antal iakttagelser i revisorernas revisionsrapport
som bör beaktas och hanteras.





Utbetalning av föreningsbidrag bör inkluderas som kontrollområde i nämndens
internkontrollplan.
Hanteringen av bidragsansökningarna och en rutin för kontroll av dess
uppgifter behöver upprättas.
Kontroll för att säkerställa att utbetalning sker till rätt förening behöver införas.
Rutiner för uppföljning och utvärdering av bidragsgivning behöver
dokumenteras.

Föreningsservice som handlägger service- och tekniknämndens föreningsbidrag
kommer med anledning av detta genomföra en processkartläggning för att systematiskt
identifiera hur nuläget ser ut och vad som behöver göras för att få en heltäckande
processbeskrivning av nämndens bidragshantering. I det arbetet kommer ovanstående
punkter att tas om hand.
I nämndens internkontrollplan kommer ett kontrollområde avseende hantering av
föreningsbidrag att läggas till.
SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress:
Telefon: /RedigerareTelefon/
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Granskning av hyresbidrag till föreningar
Revisionsrapport Granskning av hyresbidrag till föreningar
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Avdelningschef
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Revisorerna
Kommunstyrelsen
Akten
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av Katrineholm kommuns förtroendevalda revisorer granskat hyresbidrag till föreningar med avseende på intern kontroll utifrån följande revisionsfråga:

Säkerställer kommunstyrelsen, kulturnämnden, service- och tekniknämnden,
vård- och omsorgsnämnden samt socialnämnden en tillräcklig intern kontroll
gällande hantering av hyresbidrag till föreningar?
Vi bedömer att kommunstyrelsen, kulturnämnden, service- och tekniknämnden,

vård- och omsorgsnämnden samt socialnämnden inte helt säkerställer en tillräcklig intern kontroll gällande hantering av hyresbidrag till föreningar. Bedömningen
grundar sig på iakttagelser som gjorts inom respektive kontrollmål vilka presenteras nedan.
Kontrollmål

Kommentar

Vilka system och rutiner för intern kontroll avseende hyresbidrag till föreningar har nämnden beslutat om?

Delvis uppfyllt. Vi bedömer att granskade
nämnder, med undantag för kommunstyrelsen, har upprättat riktlinjer för bidragsgivning
till föreningar. Däremot finns inga dokumenterade rutiner för hantering av ansökta bidrag.
Det skiljer sig mellan nämnderna om det finns
ett specifikt hyresbidrag. Det finns system för
hantering av föreningsbidrag. Enbart kulturnämnden har inkluderat föreningsbidrag i sin
internkontrollplan.

Koordineras utbetalningar av
hyresbidrag inom kommunen så
att föreningar inte kan söka från
flera nämnder?

Delvis uppfyllt. Vi bedömer att ansökta hyresbidrag i de flesta fall koordineras av serviceoch tekniknämndens föreningskonsulent. Den
risk som framkommer gäller kommunstyrelsens oförutsedda bidrag. Detta då rutin för
ansökan skiljer sig från övriga bidrag och att
ingen strukturerad avstämning sker mellan
föreningskonsulent och kommunstyrelsen.

Vilka rutiner och kontroller finns
för kommunstyrelsens oförutsedda bidrag? Omfattar dessa
även hyresbidrag?

Ej uppfyllt. Det finns inga dokumenterade
rutiner för kommunstyrelsens oförutsedda
bidrag. Det genomförs inte heller några kontroller av bidragsgivningen.

Följs rutinerna av förvaltningen?

Delvis uppfyllt. Genomförda stickprov visar
att nämndernas riktlinjer för bidrag till över-
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vägande del följs men att det sker avvikelser.
Det saknas dokumenterade rutiner för hantering av hyresbidrag.
Uppfyller ansökningarna reglementets krav

Ej uppfyllt. Stickprov avseende 14 hyresbidragsansökningar visar att det skett misstag i
handläggningen och att ansökningar inte uppfyller reglementets krav.

Hur säkerställs att ansökningarnas uppgifter är korrekta?

Delvis uppfyllt. Det sker viss kontroll av
ansökningarnas uppgifter utifrån dialoger med
föreningarna. Dessa dokumenteras dock inte.
Vissa uppgifter kontrolleras via föreningsservice uthyrning av lokaler.

Finns kontroller som säkerställer
att utbetalningarna sker till rätt
förening och enligt nämndens
beslut?

Ej uppfyllt. Det genomförs inga kontroller för
att säkerställa att utbetalningar sker till rätt
förening inom de granskade nämnderna.

Vilken återrapportering av bidrag får nämnden? Hur sker
återrapporteringen i föreningarnas verksamhetsberättelser?

Delvis uppfyllt. Återrapportering av beslutade föreningsbidrag sker till ansvarig nämnd
då beslut fattats på delegation av föreningskonsulent. Viss återrapportering sker även via
kommunens årsredovisning.

I vilken utsträckning sker uppföljning och utvärdering av bidragen? Görs fördjupade, stickprovsvisa, uppföljningar?

Ej uppfyllt. Det sker ingen strukturerad uppföljning eller utvärdering av hantering eller
beslut om bidrag inom granskade nämnder
med undantag för kulturnämnden. Enligt kulturnämndens internkontrollplan sker stickprov av föreningsbidrag. Det genomförs årliga
dialoger med föreningarna inom de granskade
nämnderna. Det är dock oklart med vilken
regelbundenhet som uppföljning sker av bidrag från föregående år.

Januari 2019
Katrineholm kommun
PwC

3 av 15

61

62

1.

Inledning

1.1.

Bakgrund

Hyresbidragsgivning till föreningar

Inom kultur- och fritidsområdet hanteras stora utbetalningar i form av bidrag till
studieförbund och föreningar. Nivåerna skiljer sig åt i Sveriges kommuner och
bygger på lokalt antagna riktlinjer. En tillförlitlig och säker hantering av dessa bidrag är viktig ur flera aspekter.
Revisorerna i Katrineholms kommun har utifrån sin riskbedömning beslutat att en
granskning avseende bidragsgivningen ska göras utifrån bedömningen tillräcklig
intern kontroll.
Granskade nämnder är kommunstyrelsen, kulturnämnden, service- och tekniknämnden, vård- och omsorgsnämnden samt socialnämnden.

1.2.

Revisionsfråga

Säkerställer kommunstyrelsen, kulturnämnden, service- och tekniknämnden,
vård- och omsorgsnämnden samt socialnämnden en tillräcklig intern kontroll gällande hantering av hyresbidrag till föreningar?

1.3.
●
●
●
●
●
●
●
●
●

1.4.

Kontrollmål
Vilka system och rutiner för intern kontroll avseende hyresbidrag till föreningar har nämnden beslutat om?
Koordineras utbetalningar av hyresbidrag inom kommunen så att föreningar inte kan sökas från flera nämnder?
Vilka rutiner och kontroller finns för kommunstyrelsens oförutsedda bidrag? Omfattar dessa även hyresbidrag?
Följs rutinerna av förvaltningen?
Uppfyller ansökningarna reglementets krav?
Hur säkerställs att ansökningarnas uppgifter är korrekta?
Finns kontroller som säkerställer att utbetalningarna sker till rätt förening
och enligt nämndens beslut?
Vilken återrapportering av bidrag får nämnden? Hur sker återrapporteringen i föreningarnas verksamhetsberättelser?
I vilken utsträckning sker uppföljning och utvärdering av bidragen? Görs
fördjupade, stickprovsvisa, uppföljningar?

Revisionskriterier

Kommunens egna riktlinjer/policys inom området utgör revisionskriterier för
granskningen.

1.5.

Avgränsning och metod

Granskningen avser kulturnämnden/service- och tekniknämnden/vård- och omsorgsnämndens, socialnämndens samt kommunstyrelsens bidragsgivning och avgränsas till räkenskapsåret 2017.
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2.

Iakttagelser

2.1.

System och rutiner för intern kontroll

Kontrollmål 1: Vilka system och rutiner för intern kontroll avseende hyresbidrag
till föreningar har nämnden beslutat om?

2.1.1.

Föreningsbidrag, generellt

För att en förening ska kunna få bidrag från kommunen ska denna först godkännas som en bidragsberättigad förening. Detta sker genom att blanketten Ansökan
om föreningsregistrering fylls i av föreningen. Blanketten återfinns på kommunens hemsida. Till blanketten bifogas protokoll från föreningens bildande, föreningens stadgar och eventuellt medlemskap i riksorganisation. Ansökan sänds sedan till Service- och teknikförvaltningen. Enligt intervjuer handläggs denna vid
tiden för granskningen sedan av kommunens föreningskonsulent som ser över att
korrekt information lämnats in och begär in kompletterande uppgifter.
När en förening sedan registreras i kommunens föreningsregister gör föreningskonsulenten samtidigt en bedömning om under vilken nämnds verksamhetsområde som föreningens verksamhet hör hemma. Därefter har föreningen möjlighet
att söka bidrag från tilldelad nämnd.
Katrineholms kommun håller på och förändrar sin organisation för hantering av
inkomna ansökningar avseende föreningsbidrag. Till och med år 2018 har inkomna ansökningar om föreningsregistrering och föreningsbidrag (med undantag
för kommunstyrelsens oförutsedda bidrag) hos kommunen mottagits av föreningskonsulenten vid service- och tekniknämnden. Föreningskonsulenten har
sedan registrerat de inkomna ansökningarna. Föreningskonsulenten hanterar sedan socialnämndens, service- och tekniknämnden och vård- och omsorgsnämndens ansökningar. Kulturnämndens ansökningar vidarebefordras till nämnden.
Under 2018 har ansvaret för inkomna ansökningar om föreningsregistrering och
föreningsbidrag börjat överföras till Föreningsservice. Föreningsservice är en ny
funktion inom service- och tekniknämnden som har till huvuduppgift att administrera kommunens lokaluthyrning och att hantera kommunens föreningsbidrag.
De anställda inom föreningsservice får titeln föreningskonsulenter. Kommunens
nuvarande föreningskonsulent på STN kommer lämna sitt uppdrag men finns kvar
i kommunen.
Föreningsregistret återfinns i systemet “Interbook go”. Föreningsregistret är offentligt och går att nå via en länk på kommunens hemsida. Handlingar och beslut
om bidragsgivning registreras i dokument och ärendehanteringssystemet “LEX”.
Enligt intervju kommer kommunen byta ekonomisystem efter nyårsskiftet 2019.
Efter detta kommer handläggning och utbetalning av föreningsbidrag kunna införas i “Interbook go”.
I tabellen nedan framgår delegationer gällande föreningsbidrag enligt respektive
nämnds delegationsordning.
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Nämnd

Ärendegrupp

Ev. maxbelopp

Delegat

Kommunstyrelsen

Bidrag till föreningar
och arrangemang eller
projekt för föreningsarrangemang

Max 50 000
kr./tillfälle

Ordinarie: KS. ordförande.

Ersättare: KS vice ordf.

Kulturnämnden

KUL-avdelningen - kulturfrågor

Framgår ej

Namngiven avdelningschef

Socialnämnden

Föreningsbidrag utanför
årliga

Max 10 000 kr.

Socn:s ordf.

Service- och tekniknämnden

Ekonomiskt stöd till
samlingslokalhållande
föreningar såsom bygdegård, grundbidrag till
föreningar grundregistrerade hos STN.

Framgår ej

Ordinarie: Föreningskonsulent STF.

Föreningsbidrag utanför
årliga

Max 10 000

Vård- och omsorgsnämnden

Ersättare: Avdelningschef STF

Nämndordförande

Vi noterar att delegation avseende kulturnämndens beslut av föreningsbidrag är
otydlig. Enligt intervju har avdelningschefen delegation att hantera och besluta om
nämndens föreningsbidrag upp till ett belopp om 80 000 kr. I delegationsordningen framgår enbart “KUL-avdelningen, kulturfrågor” och inget maxbelopp.
Avseende vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden fattas alla beslut om
bidragsgivning av nämnden med undantag för föreningsbidrag om max 10 000 kr
utanför årliga bidraget. Utanför det årliga bidraget innebär enligt intervju att
nämndens ordförande har möjlighet att besluta om bidrag till föreningar om det
finns pengar kvar i budgeten efter att det planerade bidragen betalas ut.
Vi har till granskningen efterfrågat nämndernas internkontrollplaner. I tabellen
nedan framgår förekomsten av kontroll gällande föreningsbidrag i respektive
nämnds internkontrollplaner avseende år 2018.
Nämnd

Internkontollområde

Metod

Kommunstyrelsen

Attest utanordning - attest sker
av behöriga personer, två per-

Kontinuerliga kontroller vid
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soner i förening

utbetalning

Kulturnämnden

Handläggningsprocessen för
föreningsbidrag

Stickprov 1 gång/år

Socialnämnden

-

-

Service- och tekniknämnden

-

-

Vård- och omsorgsnämnden

-

-

Efter granskning av nämndernas internkontrollplaner noterar vi att inga nämnder
har några kontrollområden avseende hyresbidrag specifikt. Däremot förekommer
föreningsbidrag som kontrollområde i kulturnämndens internkontroll och har enligt intervju varit återkommande de senaste åren. Övriga nämnder har inte haft
något kontrollområde avseende bidrag till föreningar i sina internkontrollplaner
de senaste åren. Däremot framgår det av kommunstyrelsens internkontrollplan att
kontinuerliga kontroller görs av Attest för utanordning. Utanordning upprättas
enligt intervju då beslut om utbetalning av oförutsedda bidrag fattats hos kommunstyrelsen, därför berörs även dessa bidrag av kontrollområdet.

2.1.2.

Hyresbidrag inom respektive nämnd

Katrineholms kommun har inget enhetligt hyresbidrag. Vilka bidrag som betalas
ut till föreningar inom Katrineholms kommun ser olika ut beroende på vilken
nämnd föreningarnas verksamhetsområde går under.
Socialnämnden samt vård- och omsorgsnämnden ger enligt dess regelverk för föreningsbidrag inga specifika hyresbidrag. Enligt uppgift från kommunen utgår det
två typer av hyresbidrag för vård- och omsorgsnämnden. Dels i form av grundbidraget och dels där nämnden betalar hyran direkt för ett par föreningar.
Kommunstyrelsen har inga specifika bidragstyper som föreningar med flera kan
ansöka om. Istället erbjuder de “oförutsedda bidrag” (se avsnitt 2.3 Rutiner för
oförutsedda bidrag).
Kulturnämnden
Enligt Regelverk för kultur- och turismnämndens bidrag kan föreningar ansöka
om hyresbidrag. Hyresbidrag beviljas i undantagsfall för verksamheter inom kulturområdet. Bidraget kan sökas av föreningar, organisationer och enskilda/fristående grupper- med kulturell verksamhet.
Enligt intervju ingick hyresbidraget tidigare i ett grundbidrag. Efter påpekande
från kommunrevisionen att det borde finnas ett specifikt hyresbidrag inrättades
detta omkring år 2014. Enligt intervju är budgeten för hyresbidraget maximalt 793
000 kr. Vi noterar att det inte finns något politiskt beslut på maxbeloppet. Enligt
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intervju är beloppet satt utifrån en procentuell andel av det gamla grundbidraget
som hyresbidraget bröts ut från.
Vid intervjuer framgår det även att Regelverk för kultur- och turismnämndens
bidrag håller på att revideras och beräknas vara klart under 2019 och kommer
troligen börja tillämpas till verksamhetsåret 2020.
Service- och tekniknämnden
Service- och tekniknämnden har upprättat nya bidragsregler som började gälla
från 1 januari 2018 med övergångsbestämmelser under 2017 mellan det gamla och
det nya bidragssystemet.
Nämnden hade ett hyresbidrag till och med att deras nya bidragsregler började
gälla 2018. Hyresbidraget betalades ut till föreningar som för sin verksamhet disponerade andra än kommunens lokaler och anläggningar. De betalades ut med
högst 35 kronor per godkänd sammankomst. I det nya bidragssystemet ingår hyresbidraget i föreningarnas grundbidrag vilka bland annat ska bidra till föreningarnas hyreskostnader.

2.1.3.

Bedömning

Vi bedömer att kontrollmålet är delvis uppfyllt.
Granskade nämnder med undantag för kommunstyrelsens (se avsnitt 2.3) har
upprättat riktlinjer för bidragsgivning till föreningar. Dock skiljer det sig mellan
nämndernas riktlinjer om ett specifikt hyresbidrag finns eller om detta är inkluderat i ett grundbidrag. Det finns inte några dokumenterade rutiner avseende hantering av inkomna ansökningar om bidrag inom någon av de granskade nämnderna.
För hantering av föreningsbidrag används två system. Bidragsberättigade föreningar registreras i systemet “Interbook go”. Inkomna ansökningar om föreningsbidrag samt beslut om bidragsgivning registreras i ärendehanteringssystemet
LEX. Vi ser positivt på att det pågår ett arbete med att föra in handläggningen av
föreningsbidrag i systemet Interbook go.
Det är enbart kulturnämnden som infört föreningsbidrag som ett internkontrollområde i sin internkontrollplan. Kommunstyrelsen tar upp attest av utbetalningar
vilket även berör utbetalning av oförutsedda bidrag. Övriga granskade nämnder
tar inte upp föreningsbidrag i sina internkontrollplaner.
Vi noterar att kulturnämnden upprättade ett specifikt hyresbidrag som bröts ut
från ett grundbidrag till föreningar omkring år 2014. Service- och tekniknämnden
har under 2018 istället inkluderat sitt tidigare hyresbidrag i ett grundbidrag.

2.2.

Koordineras bidrag

Kontrollmål 2: Koordineras utbetalningar av hyresbidrag inom kommunen så
att föreningar inte kan söka från flera nämnder?
Kommunens föreningskonsulent (framöver föreningsservice) tar emot alla bidragsansökningar med undantag för kommunstyrelsens oförutsedda bidrag. Detsamma gäller registrering av nya föreningar. Föreningskonsulenten sköter även
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fördelning av föreningar till de olika nämnderna. Detta medför enligt intervju att
det inte är möjligt för en förening att vara registrerad under två nämnder, vilket i
sin tur medför att bidrag inte kan ansökas hos olika nämnder. Då de flesta nämnder i huvudsak erbjuder ett grundbidrag som utbetalas en gång per år uppges det
vid intervju att antalet utbetalningar minskar och det blir tydligt vilka bidrag varje
förening får.
Kommunstyrelsens oförutsedda bidrag genererar enligt intervju vissa utmaningar
gällande koordination av bidrag. Ansökan om oförutsedda bidrag går ofta direkt
till kommunstyrelsen (via kansliet) och inte via föreningskonsulent (STN) eller de
övriga nämnderna. Vid intervju framgår det att avstämning mellan kommunstyrelsens ordförande och föreningskonsulenten skett vid något enstaka tillfälle men
att det inte funnits någon regelbunden avstämning mellan kommunstyrelsen och
föreningskonsulenten. Vidare framgår det även vid intervju att föreningarnas årsredovisningar årligen granskas och då framgår det vilka bidrag föreningen har fått.

2.2.1.

Bedömning

Vi bedömer att kontrollmålet är delvis uppfyllt.
Ansökta hyresbidrag hos kommunens nämnder koordineras i de flesta fall av föreningskonsulent. Därmed bedöms risk för utbetalning av hyresbidrag från flera
nämnder som låg. Den risk som framkommer är att rutinen för ansökan om oförutsedda bidrag från kommunstyrelsen skiljer sig från övriga nämnder samt att
strukturerad avstämning inte skett mellan kommunstyrelsen och föreningskonsulent.

2.3.

Rutiner för oförutsedda bidrag

Kontrollmål 3: Vilka rutiner och kontroller finns för kommunstyrelsens oförutsedda bidrag? Omfattar dessa även hyresbidrag?
Enligt kommunstyrelsens delegationsordning kan kommunstyrelsens ordförande
fatta beslut om oförutsedda bidrag upp till 50 000 kr. Om beloppet överstiger 50
000 kr ska beslutet fattas av kommunstyrelsen. Om ansökan beviljas skrivs det en
utanordning som översänds till ekonomiavdelningen som genomför utbetalningen.
Enligt intervjuer innebär kommunstyrelsens oförutsedda bidrag att föreningar kan
ansöka om bidrag för kostnader som inte ingår i de ordinarie bidragstyper knutna
till övriga nämnder. Ansökan ställs till kommunstyrelsen och bereds på samma
sätt som övriga ärenden av handläggare på kommunkansliet inför nästa sammanträde. Ett exempel på oförutsedda bidrag är uppstartsbidrag till ny förening, i
detta kan bidrag för hyreskostnader ingå.
Enligt intervjuer finns det inga dokumenterade riktlinjer, rutiner eller blanketter
gällande kommunstyrelsens oförutsedda bidrag. Vid intervju framgår det att föreningar som ansöker om oförutsedda bidrag rekommenderas att inkomma med en
skriftlig ansökan där det framgår hur mycket pengar föreningen ansöker om samt
motivering till varför de bör få bidraget.
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Enligt kommunstyrelsens internkontrollplan (se avsnitt 2.1.1) framgår att kontroll
av attester som internkontrollområde. Inga övriga kontroller av kommunstyrelsens oförutsedda bidrag har för granskningen noterats.

2.3.1.

Bedömning

Vi bedömer att kontrollmålet inte är uppfyllt.
Kommunstyrelsens delegationsordning fastslår att kommunstyrelsens ordförande
kan fatta beslut om oförutsedda bidrag upp till 50 000 kr. I övrigt finns det inga
dokumenterade rutiner för hantering av kommunstyrelsens oförutsedda bidrag.
Vid intervjuer framgår en ungefärlig rutin för hantering av oförutsedda bidrag.
Kommunstyrelsen har i sin internkontrollplan med kontroll av attester som internkontrollområde. Inga övriga kontroller av kommunstyrelsens oförutsedda bidrag har noterats.

2.4.

Uppfyller ansökningarna reglementets krav?

Kontrollmål 4: Följs rutinerna av förvaltningen
Kontrollmål 5: Uppfyller ansökningarna reglementets krav?
Vi har för granskningen genomfört stickprov på 14 slumpmässigt utvalda stickprov
från samtliga granskade nämnder. Kontroll av att rätt bilagor bifogas ansökan
samt att föreningen var registrerad i kommunens föreningsregister.
Den genomförda stickprovskontrollen av beviljade ansökningar av bidrag gav indikatorer på avvikelser utifrån riktlinjerna. I de fall där avvikelser kunde konstateras saknades efterfrågade bilagor.
● Verksamhetsplan saknas i fyra av 14 stickprov.
● Revisionsberättelse saknas i tre av 14 stickprov.
● Årsmötesprotokoll saknas i två av 14 stickprov.
Vi noterar att kommunens blankett för ansökan saknas i fyra av 14 stickprov.
Vi noterar även att ansökan och samtliga efterfrågade bilagor saknas för två av
vård- och omsorgsnämndens stickprov. Istället har vi tagit del av nämndbeslut om
utbetalning av bidrag. Av beslutet framgår inga uppgifter om ansökan utöver utbetalt belopp.
Två av föreningarna var inte registrerade i kommunens föreningsregister. Dessa
avsåg bidrag för kommunstyrelsens oförutsedda bidrag, vilka inte behöver vara
registrerade föreningar.

2.4.1.

Bedömning

Vi bedömer att kontrollmålet avseende om rutinerna följs av förvaltningen är delvis uppfyllt. Stickproven visar att nämndernas rutiner för bidrag till övervägande
del följs men att det sker avvikelser.
Vi bedömer att kontrollmålet avseende om ansökningarna uppfyller reglementets
krav inte är uppfyllt. Stickproven avseende de 14 hyresbidragsansökningarna visar
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på att det skett misstag i handläggningen och att ansökningarna därför inte uppfyller reglementets krav.

2.5.

Korrekta uppgifter

Kontrollmål 6: Hur säkerställs att ansökningarnas uppgifter är korrekta?
Det finns inga dokumenterade rutiner för hur nämnderna ska säkerställa att ansökningarnas uppgifter är korrekta. Vid intervjuer framgår det att samtliga nämnder genomför dialoger en gång per år med de föreningar som tilldelats respektive
nämnd. Vid vissa intervjuer framgår det att det i samband med dialogerna ställs
frågor om föregående års verksamhet. Vi konstaterar dock att det vid andra intervjuer även framgår uppgifter om att ansökta bidrag inte alltid är en del av dessa
dialoger.
Inom föreningsservice administreras även kommunens uthyrning av lokaler. Enligt intervju använder en stor andel av kommunens föreningar sig av kommunens
lokaler för sammanträden, aktiviteter m.m. Detta ger ett underlag för hur flera
föreningars verksamheter fungerar då det är möjligt att jämföra föreningarnas
bokningar av lokaler med dess ansökan om bidrag.

2.5.1.

Bedömning

Vi bedömer att kontrollmålet är delvis uppfyllt.
Det genomförs vissa kontroller av ansökningarnas uppgifter utifrån dialoger med
föreningarna. Dialogerna dokumenteras inte. Vidare kan vissa uppgifter verifieras
via föreningsservice uthyrning av lokaler.

2.6.

Kontroll av utbetalning

Kontrollmål 7: Finns kontroller som säkerställer att utbetalningarna sker till rätt
förening och enligt nämndens beslut?
Kontouppgifter anmäls enligt intervju av föreningar i samband med att de registreras som bidragsberättigad förening. Föreningen ansvarar själv för att anmäla
ändringar av uppgifterna.
Vid intervju framgår det att kommunen inte har några rutiner för att säkerställa
att utbetalning sker till rätt förening. Om det skulle uppmärksammas att ett bidrag
gick till fel konto så skulle enligt intervju den förening som ansökt om bidrag höra
av sig till kommunen för att efterfråga vart bidraget tagit vägen. Om en utbetalning
istället skulle ske till ett felaktigt eller inte längre giltigt konto så skulle betalningen “studsa”. Vid sådana fall tas kontakt med föreningen för att se till att få in korrekta kontouppgifter.
För att säkerställa att utbetalning sker enligt nämndens beslut ska alla utbetalningar vara attesterade med en tvåstegs-attest vilket innebär att utbetalningen är
attesterad av två personer.

2.6.1.

Bedömning

Vi bedömer att kontrollmålet inte är uppfyllt.

Januari 2019
Katrineholm kommun
PwC

11 av 15

69

70

Hyresbidragsgivning till föreningar

Det genomförs inga kontroller för att säkerställa att utbetalningar sker till rätt förening, det förutsätts att de inbetalningsuppgifter som lämnats in är korrekta.

2.7.

Återrapportering

Kontrollmål 8: Vilken återrapportering av bidrag får nämnden? Hur sker återrapporteringen i föreningarnas verksamhetsberättelser?
Rapportering till service- och tekniknämnden sker via anmälda delegationsbeslut.
Ingen övrig strukturerad återrapportering sker. Däremot har nämnden haft nära
kontakt med förvaltningen under 2017-2018 i samband med att nämnden bytt till
nytt system för föreningsbidrag.
Rapportering till kulturnämnden sker i form av en lista med beviljade och avslagna bidrag och avdelningschefen på nämndens sammanträde. Alla beslut om
bidrag sedan föregående sammanträde rapporteras till nämnden vid nästkommande sammanträde.
Det fattas inga beslut på delegation inom vård- och omsorgsnämnden eller socialnämnden då ansökan av bidrag enbart hanteras av tjänstemännen men besluten
fattas av nämnden vilket enligt intervjuer medför att ingen rapportering till
nämnden behövs.
I kommunens årsredovisning 2017, bilaga 4 – volymutveckling service- och tekniknämnden rapporterades det att 312 föreningar ansökt om föreningsbidrag under året (293 år 2016) samt att det finns 65 avtal med föreningar. Enligt intervjuer
sker ingen sammanställning av totalt antal beviljade föreningsbidrag i årsredovisningen.

2.7.1.

Bedömning

Vi bedömer att kontrollmålet är delvis uppfyllt.
Återrapportering av beslut på delegation sker till de nämnder där det är aktuellt
och inga önskemål om förändrad struktur på rapporteringen har framkommit från
nämnderna. Det sker viss återrapportering kopplat till föreningsbidrag i bilaga till
kommunens årsredovisning, denna är dock mycket kortfattad och avser inte antal
beviljade ansökningar.

2.8.

Uppföljning

Kontrollmål 9: I vilken utsträckning sker uppföljning och utvärdering av bidragen? Görs fördjupade, stickprovsvisa, uppföljningar?
Service- och tekniknämnden, vård- och omsorgsnämnden samt socialnämnden
genomför årligen dialoger1 med de föreningar som tillhör dess ansvarsområde.
Dock framgår viss osäkerhet kring i vilken utsträckning bidragsansökningar för
föregående år och nästkommande år ingår i dialogen. Dialogerna dokumenteras
dock inte.

1

Service och tekniknämnden införde dialoger inför att de nya bidragsreglerna skulle börja gälla vid
årsskiftet 2017-2018.
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Enligt intervjuer genomförs inga strukturerade uppföljningar eller utvärderingar
av utbetalning eller hantering av bidragsgivning.
Enligt internkontrollplan för kulturnämnden ska stickprovskontroller genomföras
i ansökningar om bidrag. Dessa har enligt intervju genomförts av bibliotekschefen
som, om några oklarheter dykt upp, tagit kontakt med föreningen för att verifiera
uppgifterna. Vi har för granskningen tagit del av nämndens uppföljningsrapport
av internkontrollplan 2017, vilken avser internkontrollplan år 2016. Enligt rapporten visar stickproven på att handläggningen följer fastställt reglemente.
Vid intervju framgår det även att man inom service- och tekniknämnden, innan de
nya riktlinjerna trädde i kraft, genomförde slumpmässiga stickprovskontroller. Vid
stickproven har närvarokort efterfrågats och gåtts igenom några veckor efter att
ansökan kommit in. Utfallet av stickproven har inte dokumenterats men det har
gått att se utfallet i beslut om utbetalt bidrag.

2.8.1.

Bedömning

Vi bedömer att kontrollmålet inte är uppfyllt
Årligen genomförs dialoger inom service- och tekniknämnden, vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden, dock är det oklart med vilken regelbundenhet
som uppföljning sker av bidragen från föregående år. Vi konstaterar även att ingen
dokumentation av dialogerna upprättas. Inom kulturnämnden genomförs stickprov av föreningsbidrag vilket följs upp rapport av internkontrollplan. Vi har för
granskningen inte tagit del av någon utvärdering av utfallet från kulturnämndens
stickprov.
Det genomförs ingen strukturerad uppföljning eller utvärdering av hantering eller
beslut om bidrag inom granskade nämnder.
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Revisionell bedömning

Vi bedömer att kommunstyrelsen, kulturnämnden, service- och tekniknämnden,
vård- och omsorgsnämnden samt socialnämnden inte helt säkerställer in tillräcklig intern kontroll gällande hantering av hyresbidrag till föreningar. Bedömningen
grundar sig på iakttagelser som gjorts inom respektive kontrollmål.

3.1.

Rekommendationer

Utifrån gjorda bedömningar rekommenderar vi:


Att nämnderna inkluderar bidragsgivning som internkontrollområden i
sina internkontrollplaner.



Att kulturnämnden förtydligar i sin delegationsordning avseende vad delegationen avser.



. Att hanteringen av bidragsansökningarna ses över och dokumenteras.



Att hantering av oförutsedda bidrag ses över jämfört med övriga nämnders
hantering av föreningsbidrag.



Att en rutin för kontroll av ansökningarnas uppgifter upprättas.



Att kontroller för att säkerställa att utbetalning sker till rätt förening införs.



Att en kommunövergripande rutin för återrapportering av bidrag till ansvarig nämnd upprättas.



Att rutiner för uppföljning och utvärdering av bidragsgivning ses över samt
att uppföljning och utvärdering dokumenteras.

2019-01- 16

Uppdragsledare

Januari 2019
Katrineholm kommun
PwC

Projektledare

14 av 15
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Hyresbidragsgivning till föreningar

Bilaga 1 - Styrande dokument
Vi har för granskningen tagit del av följande styrande dokument/riktlinjer och rutiner avseende bidragsgivning:
● Anvisningsdokument för föreningsstöd - övergripande ansvisningsdokument (reviderad av kommunfullmäktige 2018-03-19, giltig 2016-05-16
tom 2019-12-31).
● Bestämmelser för kommunala bidrag till föreningar inom service- och
tekniknämndens (STN) ansvarsområde (antagen av STN 2018-05-25)
● Övergångsregler, bestämmelser för kommunala bidrag till ungdomsorganisationernas lokala verksamhet… (STN)
● Bestämmelser för kommunala bidrag till föreningar inom vård- och omsorgsnämndens (VON) ansvarsområde (reviderad av VON 2017-12-07).
● Regelverk för kultur- och turismnämndens (KTN) bidrag (daterad 2015)
● Riktlinjer för socialnämndens (SOCN) föreningsstöd (daterad 2015-04-23)
Föreningsbidrag inom Katrineholms kommun beslutas och administreras av olika
nämnder beroende på föreningens verksamhetsområde. Föreningsbidrag utbetalas inom följande nämnder:
Kulturnämnden
●
●
●
●
●

Särskilt kulturstöd
Grundbidrag
Arrangemangsgaranti
Projektbidrag
Snabba stålar

Socialnämnden
● Bidrag till olika hjälporganisationer
Vård- och omsorgsnämnden
● Bidrag till föreningar för personer med funktionsnedsättning
● Bidrag till pensionärsföreningar
Service- och tekniknämnden
● Bidrag för ungdomsverksamhet
● Bidrag till samlingslokaler
Service- och tekniknämnden handlägger även ansökningarna för kulturnämnden
samt administrerar ansökningar till vård- och omsorgsnämnden samt socialnämndens föreningar.
Utöver ovan nämnda bidrag har även kommunstyrelsen ansvar för “oförutsedda
föreningsbidrag”.

Januari 2019
Katrineholm kommun
PwC

15 av 15

73

74
TJÄNSTESKRIVELSE
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Datum

Vår beteckning

SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN

2019-02-05

STN/2019:14 - 049

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Karin Engvall

Service- och tekniknämnden

Begäran om extra medel till investeringsprojektkonstgräsplan
Service- och teknikförvaltningen förslag till beslut
Service- och tekniknämnden lämnar följande förslag till kommunstyrelsen för vidare
hantering: investeringsprojektet ”Ny konstgräsplan i Katrineholm” (projekt 631 75)
tillförs ytterligare 1,6 mnkr på grund av kostnadsökningar, efter genomförd
platsspecifik projektering samt upphandling.
Sammanfattning av ärendet
Investeringsprojektet ”Ny konstgräsplan Katrineholm” projektleds och styrs idag av
samhällsbyggnadsförvaltningen. Service- och teknikförvaltningen bistår projektet med
kompetens vad gäller drift, skötsel samt föreningsdialog. Beslutad investeringsbudget
för den nya konstgräsplanen i Katrineholm är 7 mnkr.
I samhällsbyggnadsförvaltningens projekteringsarbete har det framkommit att
kostnaderna för en ny konstgräsplan, förlagd i Värmbol, blir högre än budgeterat. Detta
på grund av de rådande markförhållandena på utsedd plats, vad gäller exempelvis
markens bärighet, förmåga att hantera ytvatten samt behov av belysning.
Tillkommande kostnad för belysning av området hanteras genom omdisponering av
förvaltningens befintliga investeringsmedel.
Specifikation
Befintliga investeringsmedel konstgräsplan: 7 mnkr
Befintliga investeringsmedel belysning: 2 mnkr
Tillkommande kostnad markförhållande: 1,6 mnkr
Karin Engvall
Avdelningschef
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress: Västgötagatan 18
Telefon: 0150-570 00
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E-post: service.teknik@katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
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Datum

Vår beteckning

SERVICE- OCHTEKNIKFÖRVALTNINGEN

2019-02-19

STN/2019:16 - 003

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Magnus Gustafsson

Service- och tekniknämnden

Förslag till reglemente för service - och tekniknämnden
Service- och teknikförvaltningens förslag till beslut
Service- och tekniknämnden antar service- och teknikförvaltnigens förslag till
updaterat reglermente för service- och tekniknämnden som sitt eget och lämnar det till
kommunstyrelsen för vidare hantering.
Sammanfattning av ärendet
Uppgiften att ansvara och fullgöra kommunens åligganden inom konsumentrådgivning
och konsumentpolitik har i och med det nyinrättade kontaktcentret organisatoriskt
övergått till kommunledningsförvaltningen. Mot bakgrund av detta behöver serviceoch tekniknämndens reglemente 2011-11-21, § 310, revideras.
Kontaktcenter för Katrineholms kommun öppnade den 14 februari 2018. Under 2018
har kontaktcentret handlagt konsumentfrågor för service- och teknikförvaltningens
räkning. Att hantera konsumentfrågor i kommunens kontaktcenter har visat sig vara en
uppskattad och efterfrågad tjänst bland medborgare i Katrineholms kommun, då den
upplevs som mer personlig och tillgänglig. Mot bakgrund av detta har ansvaret för att
fullgöra kommunens åligganden inom konsumentrådgivning och konsumentpolitik
organisatoriskt övergått till kommunledningsförvaltningen. Service- och
tekniknämndens reglemente behöver därmed uppdateras. I samband med ovan nämnda
uppdatering har förvaltningen identifierat behov av ytterligare tillägg av
ansvarsområden i nämndens reglemente.
För att tydliggöra nämndens olika ansvarsområden har även uppdatering av mer
redaktionell karaktär utförts.
Förslag till uppdaterat reglemente har remitterats till samhällsbyggnadsförvaltningen
samt kommunledningsförvaltningen, deras synpunkter har hanterats.
Ärendets handlingar



Reglemente för Service – och tekniknämnden, Katrineholms kommuns
författningssamling (KFS nr 1.05)
Förslag till reglemente för service- och tekniknämnden, Katrineholms kommun

SERVICE- OCHTEKNIKFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress:
Telefon: /RedigerareTelefon/
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E-post: Magnus.Gustafsson@katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
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SERVICE- OCHTEKNIKFÖRVALTNINGEN
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Datum

Vår beteckning

2019-02-19

STN/2019:16 - 003

Magnus Gustafsson
Förvaltningschef
Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Akten

SERVICE- OCHTEKNIKFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress:
Telefon: /RedigerareTelefon/
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E-post: Magnus.Gustafsson@katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
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Styrdokument

Reglemente för serviceoch tekniknämnden

Katrineholms kommuns
författningssamling (KFS nr 1.05)

Senast reviderad av kommunfullmäktige 2011-11-21, § 310
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1.05 REGLEMENTE FÖR SERVICE- OCH
TEKNIKNÄMNDEN
Styrdokument - Författningssamling
Datum

2011-11-21

Beslutshistorik
Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-18, § 28
Ändring av kommunfullmäktige
2008-11-17, § 195 och § 207
2009-08-17, § 119
2010-12-13, § 33
2011-11-21, § 310
Ändring av service- och tekniknämnden
2008-01-17, § 31
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1.05 REGLEMENTE FÖR SERVICE- OCH
TEKNIKNÄMNDEN
Styrdokument - Författningssamling
Datum

2011-11-21

Reglemente för service- och tekniknämnden
Nämndens verksamhetsområde
§ 1 Uppgifter inom serviceområdet
Service- och tekniknämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter
inom:
x Service och logistik med städning, verksamhetsvaktmästeri, transporter och
bilsamordning
x Måltidsservice
x Växel- och telefonservice
x Konsumentrådgivning med konsumentpolitik
§ 2 Uppgifter enligt speciallagstiftning
Service- och tekniknämnden svarar för de trafikuppgifter som skall fullgöras av
den nämnd som avses i lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor
(trafiknämnd).
Service- och tekniknämnden handlägger frågor om gaturenhållning enligt lag
(1998:814) om gaturenhållning och skyltning.
Service- och tekniknämnden handlägger frågor som anges i lagen om flyttning
av fordon.
Service- och tekniknämnden är kommunal tillstånds- och
registreringsmyndighet enligt lotterilagen (1994:1000).
Service- och tekniknämnden är personuppgiftsansvarig för personuppgifter i
register inom nämndens verksamhetsområde.
§ 3 Övriga uppgifter
Service- och tekniknämnden är kommunens väghållningsmyndighet. Nämnden
ansvarar för kommunens parkeringsövervakning.
Service- och tekniknämnden ansvarar för kommunens skogsförvaltning, parker
och grönområden samt kommunala idrotts- och friluftsanläggningar samt för
drift och underhåll av kommunal skog, park- och grönområden.
Service- och tekniknämnden skall stödja det ideella föreningslivet inom sitt
verksamhetsområde och därvid svara för stöd till föreningars drift av egna
anläggningar samt för aktivitetsstöd till föreningar. Nämnden handlägger
därutöver – enligt respektive beslutande nämnds instruktioner – övriga
föreningsfrågor och frågor rörande bidrag till föreningar och organisationer. I
dessa frågor gäller inskränkningen att beslut fattas av den nämnd där föreningen
är grundregistrerad.
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1.05 REGLEMENTE FÖR SERVICE- OCH
TEKNIKNÄMNDEN
Styrdokument - Författningssamling
Datum

2011-11-21

Service- och tekniknämnden ansvarar för upplåtelse av salutorg och övriga
allmänna platser.
§ 4 Processbehörighet
I frågor som faller inom dess verksamhetsområde har nämnden att själv eller
genom ombud, föra kommunens talan i mål och ärenden där detta inte på grund
av särskilt beslut av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen ankommer på
annan. Därvid innefattas även att med för kommunen bindande verkan sluta
förlikning och anta ackord.
Nämndens arbetsformer
§ 5 Allmänt nämndreglemente
För service- och tekniknämnden gäller det av kommunfullmäktige antagna
allmänna nämndreglementet med arbetsformer för Katrineholms kommuns
nämnder.
§ 6 Sammansättning
Service- och tekniknämnden består av elva ledamöter och elva ersättare.
§ 7 Utskott m.m.
Service- och tekniknämnden får tillsätta de utskott som nämnden bedömer
lämpliga.
§ 8 Förvaltningsorgan
Under service- och tekniknämnden lyder service- och teknikförvaltningen. Vad
avser myndighetsutövning nyttjar nämnden samhällsbyggnadsförvaltningen som
förvaltningsorgan.
_____________________
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Styrdokument

Reglemente för
service- och
tekniknämnden
Katrineholms kommuns
författningssamling (KFS
nr 1.05)
Senast reviderad av kommunfullmäktige 2019-x-x
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1.05 Reglemente för service- och
tekniknämnden
Styrdokument- Författningssamling
Datum

Beslutshistorik
Gäller från
Antagen av kommunfullmäktige XXX
Ändring av kommunfullmäktige
2008-11-17, § 195 och § 207
2009-08-17, § 119
2010-12-13, § 33
2011-11-21, § 310
Ändring av service- och tekniknämnden
2008-01-17, § 31

82

83
1.05 Reglemente för service- och
tekniknämnden
Styrdokument- Författningssamling
Datum

Reglemente för service- och tekniknämnden
§ 1 Service – och tekniknämndens uppgifter och ansvarsområde
Service- och tekniknämnden är kommunens gemensamma serviceorgan till den
kommunala verksamheten.
Service – och tekniknämnden ska, i enlighet med tillämplig lag och förordning
som berör nämndens ansvarsområde, fullgöra kommunens uppgifter och ansvara
för frågor beträffande drift, förvaltning och utveckling av tjänster inom
områdena:








Internservice
Måltidsverksamhet
Allmän platsmark, naturområden, skog
Anläggning
Föreningsfrågor
Idrottsanläggningar, camping samt småbåtshamn
Trafikfrågor och väghållning

§ 2 Internservice
Service- och tekniknämnden ansvarar för- och fullgör kommunens uppgifter
inom: lokalvård, samordning av intern varudistribution, posthantering,
verksamhetsvaktmästeri, samordning av kommunens fordonsflotta,
dietisttjänster samt växel- och telefonservice.
§ 3 Måltidsverksamhet
Service- och tekniknämnden ansvarar för att tillhandahålla måltider inom
skolan, förskolan samt inom vård – och omsorgsverksamheten.
§ 4 Allmän platsmark, naturområden, skog
Service- och tekniknämnden ansvarar för drift och underhåll av allmän
platsmark såsom parker och grönområden samt torg på kommunens mark.
Service- och tekniknämnden ansvarar drift och underhåll av kommunala
grönområden, friluftsanläggningar, lekplatser, samt badplatser.
Service- och tekniknämnden ansvarar för kommunens skogsförvaltning samt
drift och skötsel av kommunal skog.
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1.05 Reglemente för service- och
tekniknämnden
Styrdokument- Författningssamling
Datum

§ 5 Anläggning
Service – och tekniknämnden ansvarar för kommunens anläggningsverksamhet.
§ 6 Föreningsfrågor
Service- och tekniknämnden ansvarar för att stödja det ideella föreningslivet
inom sitt verksamhetsområde och därvid svara för stöd till föreningars drift av
egna anläggningar samt för aktivitetsstöd till föreningar.
§ 7 Idrottsanläggningar, camping samt småbåtshamn
Service- och tekniknämnden ansvarar för drift, skötsel samt förvaltning av
kommunens idrottsanläggningar, camping samt de av kommunens fastigheter
som angivits för ändamålet förening/fritid.
Det åligger service – och tekniknämnden att ansvara för underhåll och skötsel av
kommunens småbåtshamn.
§ 8 Trafikfrågor och väghållning
Service- och tekniknämnden är kommunens väghållningsmyndighet.
Service- och tekniknämnden ansvarar för kommunens parkeringsövervakning.
Service- och tekniknämnden avger yttrande till polismyndigheten i ärenden
angående ianspråktagande av offentlig plats enligt ordningslagen.
Service- och tekniknämnden handlägger frågor gällande upplåtelse av salutorg
och övriga allmänna platser.
§ 9 Uppgifter enligt speciallagstiftning
Service- och tekniknämnden svarar för de trafikuppgifter som ska fullgöras av
den nämnd som avses i lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor
(trafiknämnd).
Service- och tekniknämnden handlägger frågor om gaturenhållning enligt lag
(1998:814) om gaturenhållning och skyltning.
Service- och tekniknämnden handlägger frågor som anges i lagen (1982:129)
om flyttning av fordon.
Service- och tekniknämnden är kommunal tillstånds- och
registreringsmyndighet enligt lotterilagen (1994:1000).
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1.05 Reglemente för service- och
tekniknämnden
Styrdokument- Författningssamling
Datum

§ 10 Personuppgiftsansvar
Service- och tekniknämnden är ansvarig för personuppgifter i register inom
nämndens verksamhetsområde.
§ 11 Processbehörighet
I frågor som faller inom dess verksamhetsområde har nämnden att själv eller
genom ombud, föra kommunens talan i mål och ärenden där detta inte på grund
av särskilt beslut av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen ankommer på
annan. Därvid innefattas även att med för kommunen bindande verkan sluta
förlikning och anta ackord.
Nämndens arbetsformer
§ 12 Allmänt nämndreglemente
För service- och tekniknämnden gäller det av kommunfullmäktige antagna
allmänna nämndreglementet med arbetsformer för Katrineholms kommuns
nämnder.
§ 13 Sammansättning
Service- och tekniknämnden består av elva ledamöter och elva ersättare.
§ 14 Utskott med mera
Service- och tekniknämnden får tillsätta de utskott samt arbetsgrupper som
nämnden bedömer lämpliga.
§ 15 Förvaltningsorgan
Under service- och tekniknämnden lyder service- och teknikförvaltningen. Vad
avser myndighetsutövning nyttjar nämnden samhällsbyggnadsförvaltningen som
förvaltningsorgan.
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Datum

Vår beteckning

SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN
Stab

2019-02-19

STN/2018:127 - 004

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Pierre Jansson

Service- och tekniknämnden

Uppdaterad dokumenthanteringsplan,
arkivvårdsdokument samt arkivbeskrivning, service- och
tekniknämnden
Förvaltningens förslag till beslut
Service- och tekniknämnden beslutar att anta service- och teknikförvaltningens förslag
till ny dokumenthanteringsplan inkl. arkivvårdsdokument samt arkivbeskrivning som
sin egen.
Sammanfattning av ärendet
Service- och teknikförvaltningen har fått i uppdrag av service- och tekniknämnden att
under första kvartal 2019 ge förslag på en uppdaterad dokumenthanteringsplan,
arkivvårdsdokument samt arkivbeskrivning. Nuvarande styrdokument beslutades 2009
och är i behov av en uppdatering. Dokumenten behöver anpassas till ny lagstiftning,
organisatoriska förändringar och förändrade ansvarsområden för nämnden.
I arbetet med uppdatera ovan nämnda dokument har samtliga verksamheter vid
förvaltningen involverats. Även personalkontoret, kommunarkivet och
samhällsbyggnadsförvaltningen har bidragit i arbetet. I syfte att ensa service- och
tekniknämndens styrdokument med andra, har en omfattande genomgång av andra
nämnders styrdokument genomförts.
Arkivbeskrivning och arkivvårdsdokument är styrdokument som bland annat beskriver
nämndens arbetsuppgifter, vem som är arkivansvarig och arkivredogörare. Till dessa
dokument kopplas dokumenthanteringsplanen som är ett styrdokument med flera
funktioner. Dels är den en plan som ger en övergripande bild av vilka handlingstyper
som förekommer hos myndigheten, vilket är viktig ur offentlighetssynpunkt. Dels
utgör den en bevarande- och gallringsplan. När nämnden fattat beslut om
dokumenthanteringsplanen har nämnden även fattat beslut om vilka handlingar som
skall gallras respektive bevaras. Handlingar som inkommer eller upprättas inom en
myndighet hanteras och bevaras på olika sätt beroende på vilken information
handlingen innehåller. Detta dokument är ett stöd i hur myndigheten ska hantera dessa
handlingar.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår service- och teknikförvaltningen att:


Arkivvårdsdokumenten samt arkivbeskrivning bli en del av
dokumenthanteringsplanen dvs. tre styrdokument bli ett. Innebörden och
styrningen i dokumentet är dock det samma som tidigare.

SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress:
Telefon: 0150-57150
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E-post: Pierre.Jansson@katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
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Stab

TJÄNSTESKRIVELSE

2 (2)

Datum

Vår beteckning

2019-02-19

STN/2018:127 - 004



Den nya dokumenthanteringsplanen inkl. arkivvårdsdokument samt
arkivbeskrivning har ett moderniserat och förenklat språk



Den nya dokumentethanteringsplanen inkl. arkivvårdsdokument samt
arkivbeskrivning är uppdaterad i enlighet med ny lagstiftning, organisatoriska
förändringar samt förändrat ansvarsområde för nämnden.



Den nya dokumentethanteringsplanen inkl. arkivvårdsdokument samt
arkivbeskrivning har samma struktur som övriga nämnders (samtliga har inte gåtts
igenom).

Ärendets handlingar


Dokumenthanteringsplan service- och teknikförvaltningen

Pierre Jansson
Verksamhetscontroller
Beslutet skickas till:
Akten
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunarkivet för kännedom

SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress:
Telefon: 0150-57150
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E-post: Pierre.Jansson@katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
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DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR
SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN
Datum

2019-02-06

Styrdokument

Dokumenthanteringsplan
Service- tekniknämnden
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DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR
SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN
Datum

2019-02-18

Inledning
Service- och tekniknämndens dokumenthanteringsplan innehåller de beslut som
service- och tekniknämnden fattat när det gäller bevarande och gallring av
allmänna handlingar för sina ansvarsområden.
Varför har vi en dokumenthanteringsplan?
Dokumenthanteringsplanen är ett styrdokument med flera funktioner:


Dels är den en plan som ger en övergripande bild av vilka handlingstyper
som förekommer hos myndigheten, vilket är viktig ur offentlighetssynpunkt.



Dels utgör den en bevarande- och gallringsplan. När nämnden fattat beslut
om dokumenthanteringsplanen har nämnden även fattat beslut om vilka
handlingar som skall gallras respektive bevaras. Handlingar som inkommer
eller upprättas inom en myndighet hanteras och bevaras på olika sätt
beroende på vilken information handlingen innehåller. Detta dokument är ett
stöd i hur myndigheten ska hantera dessa handlingar.
Dokumenthanteringsplanen informerar bland annat att en inkommen
reklambroschyr ska kastas medan ett upprättat protokoll ska förvaras i
kommunens arkiv.

Vad ingår i dokumenthanteringsplanen?
Service – och tekniknämnden ska, i enlighet med tillämplig lag och förordning
som berör nämndens ansvarsområde, fullgöra kommunens uppgifter och ansvara
för frågor beträffande drift, förvaltning och utveckling av tjänster inom
områdena:








Internservice
Måltidsverksamhet
Allmän platsmark, naturområden, skog
Anläggning
Föreningsfrågor
Idrottsanläggningar, camping samt småbåtshamn
Trafikfrågor och väghållning

Internservice
Service- och tekniknämnden ansvarar för- och fullgör kommunens uppgifter
inom: lokalvård, samordning av intern varudistribution, posthantering,
verksamhetsvaktmästeri, samordning av kommunens fordonsflotta,
dietisttjänster samt växel- och telefonservice.
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Måltidsverksamhet
Service- och tekniknämnden ansvarar för att tillhandahålla måltider inom
skolan, förskolan samt inom vård – och omsorgsverksamheten.
Allmän platsmark, naturområden, skog
Service- och tekniknämnden ansvarar för drift och underhåll av allmän
platsmark såsom parker och grönområden samt torg på kommunens mark.
Service- och tekniknämnden ansvarar drift och underhåll av kommunala
grönområden, friluftsanläggningar samt badplatser.
Service- och tekniknämnden ansvarar för kommunens skogsförvaltning samt
drift och underhåll av kommunal skog.
Anläggning
Service – och tekniknämnden ansvarar för kommunens anläggningsverksamhet.
Föreningsfrågor
Service- och tekniknämnden ansvarar för att stödja det ideella föreningslivet
inom sitt verksamhetsområde och därvid svara för stöd till föreningars drift av
egna anläggningar samt för aktivitetsstöd till föreningar.
Idrottsanläggningar, camping samt småbåtshamn
Service- och tekniknämnden ansvarar för drift, skötsel samt förvaltning av
kommunens idrottsanläggningar, camping samt de av kommunens fastigheter
som angivits för ändamålet förening/fritid.
Det åligger service – och tekniknämnden att ansvara för underhåll och skötsel av
kommunens småbåtshamn.
Trafikfrågor och väghållning
Service- och tekniknämnden är kommunens väghållningsmyndighet.
Service- och tekniknämnden ansvarar för kommunens parkeringsövervakning.
Service- och tekniknämnden avger yttrande till polismyndigheten i ärenden
angående ianspråktagande av offentlig plats enligt ordningslagen.
Service- och tekniknämnden handlägger frågor gällande upplåtelse av salutorg
och övriga allmänna platser.
Uppgifter enligt speciallagstiftning
Service- och tekniknämnden svarar för de trafikuppgifter som ska fullgöras av
den nämnd som avses i lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor
(trafiknämnd).
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Service- och tekniknämnden handlägger frågor om gaturenhållning enligt lag
(1998:814) om gaturenhållning och skyltning.
Service- och tekniknämnden handlägger frågor som anges i lagen om flyttning
av fordon.
Service- och tekniknämnden är kommunal tillstånds- och
registreringsmyndighet enligt lotterilagen (1994:1000).
Huvudexemplar eller kopia?
Råden gäller handlingar som är huvudexemplar. Övriga exemplar och kopior
kan gallras när de inte längre behövs (vid inaktualitet).
Vad gäller för allmänna handlingar i elektroniska system?
Rådens gallringsfrister är teknikneutrala, vilket innebär att de även gäller
uppgifter (allmänna handlingar) i elektroniska system.
Vad gäller vid byte av databärare eller medium?
Byte av databärare eller medium är gallring, om det leder till
informationsförlust, förlust av möjliga informationssammanställningar och/eller
förlust av sökmöjligheter. T.ex. när elektroniska handlingar, information i ITsystem och databaser skrivits ut på papper och ursprungshandlingen tas bort,
måste ett gallringsbeslut tas. Vid byte av verksamhetssystem, måste det
säkerställas att informationen förs över till det nya systemet, så att det går att
göra informationsuttag. Om detta inte går att säkerställa, måste uttag göras på
papper före byte av system.
Vad gäller vid skanning av pappershandlingar?
Vid skanning av pappershandlingar måste ett gallringsbeslut tas ifall man förstör
pappersdokumentet.
Ordförklaringar
Gallring = förstöra allmänna handlingar, både pappersoriginal/kopior samt
digitala dokument.
Rensning = förstöra sådana handlingar som inte ska bli allmänna
handlingar/arkiveras och görs oberoende av gallringsregler. Senast i samband
med att ett ärende avslutas, ska handläggaren ta ställning till om
minnesanteckningar, utkast och andra motsvarande handlingar ska bli allmänna
handlingar/arkiveras.
Gallringsfrist = när en handling kan gallras. Om det står tio år, kan handlingen
gallras på det elfte året.
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Vid inaktualitet = Uttrycket vid inaktualitet används för att beteckna en
gallringsfrist som är kort och som kan bestämmas av förvaltningen själv.
Handlingen kan gallras när den inte längre behövs.
Bevaras = handlingen ska bevaras för all framtid. I kolumnen ”Till
kommunarkivet” anges när handlingen ska skickas till kommunarkivet. Om det
står tio år, ska handlingen skickas dit på det elfte året.
Handling = pappershandlingar eller digitala handlingar. Kan vara
ljudupptagningar, videoupptagningar, fotografier, med mera.
Allmän handling = Handling som förvaras hos ett allmänt organ, t.ex. en statlig
myndighet eller en kommun. Tre kriterier ska vara uppfyllda för att det ska röra
sig om en allmän handling:
1.
2.
3.

Det ska röra sig om en handling enligt tryckfrihetsförordningen (TF 2:3)
Handlingen ska förvaras hos myndigheten
Handlingen ska vara antingen inkommen eller upprättad hos myndigheten
(TF: 2:6 och TF 2:7)

Att en handling är allmän är inte detsamma som att den är offentlig. Med
offentlig handling menas en handling som är allmän, förvaras hos en myndighet
och som inte omfattas av sekretess.
Vad ska diarieföras?
”Allmänna handlingar ska registreras så snart de kommit in till eller upprättats
hos en myndighet...” (5 kap. § 1 Offentlighet- och sekretesslagen)
Denna regel är till för att allmänheten ska ha möjlighet att få insyn i och också
kunna granska verksamheten. Det finns dock undantag från registreringskravet:






Om en myndighet hos en annan myndighet har elektronisk tillgång till en
upptagning för automatiserad behandling som är en allmän handling ska
handlingen registreras endast av den myndighet som gjort upptagningen
tillgänglig för den andra myndigheten.
Handlingar som inte omfattas av sekretess behöver inte registreras om de
hålls ordnade så att det utan svårighet kan fastställas om de har kommit in
eller upprättats. I Katrineholms kommun hålls handlingar ordnade främst
genom registrering i dokument- och ärendehanteringsystemet Lex.
Om det är uppenbart att en allmän handling är av ringa betydelse för
myndighetens verksamhet, behöver den varken registreras eller hållas
ordnad.

Var ska diarieföring ske?
Där inget annat system anges, sker registrering i Lex.

92

93
6 (28)
DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR
SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN
Datum

2019-02-18

Dokument som förvaras i diarium registreras alltid i dokument- och
ärendehanteringssystemet Lex.
GDPR
GDPR står för General Data Protection Regulation, vilket på svenska betyder
dataskyddsförordningen. Dataskyddsförordningen ger möjlighet att på ett
strukturerat sätt arbeta med personuppgifter. Målet är att hanteringen av
personuppgifter ska bli mer effektiv och att skyddet för den enskildas
personuppgifter ska bli ännu bättre. En ändamålsenlig dokumenthanteringsplan
bidrar till att dataskyddsförordningens intentioner uppnås.
Har du frågor om dokumenthanteringsplanen?
Har du frågor om bevarande och gallring, kontakta arkivredogöraren.
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Dokumenthanteringsplan Serviceoch tekniknämnden
Aktivitet/process/handling

Bevaras/Gallras

Sortering/Förvaring

Till
kommunarkivet

Anmärkningar

Allmän administration
Cirkulär, reklam, broschyrer och
inbjudningar

Gallras vid inaktualitet

Enkäter och andra handlingar som utgör
underlag till rapport eller annan
sammanställning

Gallras vid inaktualitet

Hos ansvarig
handläggare

Gallras när rapporten/samanställningen är klar,
såvida de inte innehåller information som är av
värde för att förstå slutrapporten, eller är av
annat värde för förvaltningen eller framtida
forskning.

Handlingar som har utgjort underlag för
kommunens interna planering och
verksamhetsredovisning

Gallras vid inaktualitet

Hos ansvarig
handläggare

Gallras när redovisningen/sammanställning är
klar, under förutsättning att handlingarna
saknar vidare värde när slutrapporten är klar.

Handlingar vars informationsinnehåll
har överförts till annan databärare

Gallras vid inaktualitet

Informationsutskick från kommunens
övriga nämnder/förvaltningar/organ

Gallras vid inaktualitet

Inkomna och upprättade handlingar som
inte föranleder åtgärd, eller tillför
sakuppgift till ärende

Gallras vid inaktualitet

Gallra när informationsöverföringen är klar,
såvida inte överföringen medför betydande
informationsförlust

Observera att handlingar för vilka sekretess
gäller, alltid måste diarieföras. Dessa kan
gallras efter 6 månader, om anteckning om
detta noteras i diariet.
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Dokumenthanteringsplan Serviceoch tekniknämnden
Aktivitet/process/handling

Bevaras/Gallras

Sortering/Förvaring

Polisanmälningar

Gallras efter 3 år

Pärm hos registrator

Kvittenser, nycklar, tagg

Gallras 2 år efter
inaktualitet

Pärm hos registrator

Postöppning, fullmakt

Gallras vid inaktualitet

Pärm hos registrator

Inkomna synpunkter från allmänheten
och kunder

Gallras efter 2 år

Pärm hos registrator

Register, liggare, listor och andra
handlingar som används som
verksamhetsstöd, men som saknar
varaktig betydelse för verksamheten

Gallras vid inaktualitet

Till
kommunarkivet

Anmärkningar

Synpunkter som inte föranleder åtgärder eller
tillför sakuppgift till ett ärende kan gallras.

Möten och sammanträden
Service-och tekniknämndens kallelse
och protokoll

Bevaras

Pärm hos registrator

5 år

Närvarolista skickas av nämndsekreterare till
personalkontoret

Service-och tekniknämndens

Bevaras

Akt

5 år

Ingår i ärende

Bevaras

Pärm hos registrator

5 år

Delegationsprotokoll
Samverkansprotokoll
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Dokumenthanteringsplan Serviceoch tekniknämnden
Aktivitet/process/handling

Bevaras/Gallras

Sortering/Förvaring

Till
kommunarkivet

Anmärkningar

Minnesanteckningar
Minnesanteckningar från möten

Gallras vid inaktualitet

Vid beslut registreras minnesanteckningar

Styrdokument
Reglementen/policys

Bevaras

Närarkiv

5 år

Arbetsordning

Bevaras

Närarkiv

5 år

Handlingsplaner, program/visioner

Bevaras

Närarkiv

5 år

Riktlinjer/rutiner

Bevaras

Närarkiv

5 år

Delegationsordning

Bevaras

Närarkiv

5 år

Ingår i ärende

Arkivbeskrivning

Bevaras

Närarkiv

5 år

Ingår i ärende

Diarieplan

Bevaras

Närarkiv

5 år

Ingår i ärende

Dokumenthanteringsplan

Bevaras

Akt/pärm/

Vid omorganisation eller revidering skall
förteckning överlämnas till Kommunarkivet

registrator/
handläggare

Avtal
Avtal

Bevaras

Närarkiv

5 år
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Dokumenthanteringsplan Serviceoch tekniknämnden
Aktivitet/process/handling

Bevaras/Gallras

Sortering/Förvaring

Till
kommunarkivet

Anmärkningar

Inkomna/upprättade handlingar som
hör/blir till ett ärende

Bevaras

Närarkiv

5 år

Diarieförda handlingar

Bevaras

Närarkiv

5 år

Tjänsteskrivelse/tjänsteutlåtande

Bevaras

Närarkiv

5 år

Beslutsunderlag

Bevaras

Närarkiv

5 år

Motioner

Bevaras

Närarkiv

5 år

Interpellationer

Bevaras

Närarkiv

5 år

Fråga till förtroendevald

Gallras vid inaktualitet

Ingår i ärende

Allmänhetens fråga

Gallras vid inaktualitet

Ingår i ärende

Remisser och remissvar/ yttranden

Bevaras

Närarkiv

5 år

Revisionsrapport och svar

Bevaras

Närarkiv

5 år

Avslag på begäran om allmän handling

Bevaras

Närarkiv

5 år

Inkomna och upprättade
handlingar

98

Ingår i ärende

Ingår i ärende
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Dokumenthanteringsplan Serviceoch tekniknämnden
Aktivitet/process/handling

Bevaras/Gallras

Sortering/Förvaring

Till
kommunarkivet

Egenproducerade informationsskrifter
och pressmeddelanden

Bevaras

Tjänsterum

3 år

Information på kommunens webbplats

Gallras vid inaktualitet

Tjänsterum

Inlägg på kommunens webbplats

Gallras vid inaktualitet

Tjänsterum

Bild-/filmbank – viktig information som
speglar verksamheten

Bevaras

Tjänsterum

Bild-/filmbank – utan särskild vikt,
intern information

Gallras vid inaktualitet

Tjänsterum

Inlägg som blir, hör till ett ärende

Bevaras

Närarkiv

Inlägg som innehåller sekretess

Gallras omedelbart

Olämpliga inlägg

Gallras efter 2 år

Inlägg, allmänt

Gallras vid inaktualitet

Anmärkningar

Kommunikation/information

Bildbank
3 år

Sociala medier
3 år

Tjänsterum

99

Inlägg raderas men sparas som underlag för
eventuell polisanmälan.
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Dokumenthanteringsplan Serviceoch tekniknämnden
Aktivitet/process/handling

Bevaras/Gallras

Sortering/Förvaring

Till
kommunarkivet

Anmärkningar

Ögonblicksbild/skärmdump

Bevaras

Närarkiv

3 år

Ingår i ärende

Digital hantering
Cookiefiler, loggfiler för e-post och filer
som tillfälligt lagrats av webbläsaren

Gallras vid inaktualitet

Infracontrol (synpunkter ska
registeraras)

Gallras 5 år

IT-system

Anhöriguppgifter

Gallras vid inaktualitet

PA-portalen

Annonser lediga tjänster

Bevaras

Ärende

Anmälan om arbetsskada

Bevaras

LISA-system

Arbetsskada - original till Försäkringskassan
och kopia till personalkontoret och den
anställdes huvudskyddsombud

Anställningsavtal

Bevaras

Personalakt

Hanteras av personalarkivet

Ansökningshandlingar från personer
som anställts av kommunen

Bevaras

Personalakt

Hanteras av personalarkivet

Ansökningshandlingar från personer
som ej fått tjänst i kommunen (externt

Gallras efter 2 år

IT-system

Visma

Personaladministration
Registeras av medarbetare i PA-portalen
3 år

Tillbudsrapportering
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Ingår i ärende (visma)
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annonserade tjänster)
Dokumenthanteringsplan Serviceoch tekniknämnden
Aktivitet/process/handling

Bevaras/Gallras

Sortering/Förvaring

Ansökningshandlingar från personer
som sökt tjänster och ej får tjänster
(internt annonserade tjänster)

Gallras efter 2 år

IT-system

Visma

Beslut från Försäkringskassan:
arbetsskada, sjukersättning,
graviditetsersättning,
rehabiliteringsersättning, sjukbidrag

Bevaras

Personalakt

Kopia till personalarkivet

Beslut om disciplinpåföljd, kopia

Bevaras

Personalakt

Original till personalarkiv

Beslut om uppsägning

Bevaras

Personalakt

Original till personalarkiv

Betyg/intyg över tjänstgöring och
utbildning, kopia

Bevaras

Personalakt

Original till personalarkiv

Erbjudande om arbete vid rehab och
LAS

Bevaras

Personalakt

Original till personalarkiv

Försäkran om tystnadsplikt och
sekretess (sekretessförbindelse
anställda)

Bevaras

Personalakt

Original till personalarkiv

Individuella mål för personal
(medarbetaröverenskommelse)

Gallras vid inaktualitet

I pärm hos ansvarig chef
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Dokumenthanteringsplan Serviceoch tekniknämnden
Aktivitet/process/handling

Bevaras/Gallras

Sortering/Förvaring

Intyg om arbetsförmåga inför
anställning

Bevaras

Personalakt

Original till personalarkiv

Korrespondens av tillfällig betydelse

Gallras vid inaktualitet

Ledighetsansökan, kopia

Bevaras

Personalakt

Original till personalarkiv om den avser
ledighet längre än sex månader

Läkarintyg

Gallras vid inaktualitet

Rehabiliteringsutredning

Bevaras

Personalakt

Original till personalarkiv

Tjänstgöringsrapport m.m. (kopior)

Gallras vid inaktualitet

Utdrag ur polisregister, uppvisat av
sökande

Gallras

Förtjänstetecken, kopia

Till
kommunarkivet

Anmärkningar

Uppvisas endast
Info i WinLas

Arbetsmiljö
Tillbud- och skaderapporter

Bevaras

LISA IT-system

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Gallras

I pärm hos registrator

Vid inaktualitet

Inaktualitet

Pärm/Ekonomiassistent

Original till Ekonomikontoret

Ekonomi
Attestförteckning Kopia
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Dokumenthanteringsplan Serviceoch tekniknämnden
Aktivitet/process/handling

Bevaras/Gallras

Sortering/Förvaring

Bokföringsorder- och omkonteringar

Gallras 10 år

Pärm/Ekonomiassistent

Förvaras i Närarkiv

Fakturor: externa och interna

Gallras 10 år

Pärm/Ekonomiassistent

Förvaras i Närarkiv

Följesedlar

Gallras 10 år

Pärm/Ekonomiassistent

Förvaras i Närarkiv

Kassarapport Kopior

Gallras 2 år

Pärm/Registrator

Original till Ekonomikontoret

Kontoplan

Gallras vid inaktualitet

Pärm/Ekonomiassistent

Ekonomikontoret - Uppdateras kontinuerligt.

Kostnadskalkyler och uppföljningar av
anläggningar

Gallras vid inaktualitet

Pärm/Handläggare

Maskinarbeten- och övrigt Parkavdelningen

Data/Raindance

Ekonomikontoret

Leverantörfakturor, Kommunen

Till
kommunarkivet

Anmärkningar

OSA-budget

Gallras 10 år

Pärm/Handläggare

Offentligt skyddat arbete

Kvittensblock kopior

Gallras 2 år

Pärm/ekonomiassistent

Original till Ekonomikontoret.

Utländska fakturor, kopia

Gallras 2 år

Pärm/Ekonomiassistent

Original till Ekonomikontoret.

Utanordningar

Bevaras

Värdering av träd (vid skadegörelse)

Gallras vid inaktualitet

Pärm/Handläggare

Verifikationer/ Kontrollistor

Gallras 10 år

Pärm/Ekonomiassistent

Original till Ekonomikontoret.
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Förvaras i Närarkiv
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Dokumenthanteringsplan Serviceoch tekniknämnden
Aktivitet/process/handling

Bevaras/Gallras

Sortering/Förvaring

Till
kommunarkivet

Anmärkningar

Projektplan

Bevaras

Närarkiv

3 år

Projektansökan

Bevaras

Närarkiv

3 år

Delrapport

Bevaras

Närarkiv

3 år

Slutredovisning

Bevaras

Närarkiv

3 år

Gatubelysning

Gallras vid inaktualitet

Pärm/handläggare

Besiktningsprotokoll

Bevaras

Pärm/Registrator

Geotekniska undersökningar

Bevaras

Digitalt/handläggare

Original ritningar

Bevaras

Ritningsskåp

SBF (arkivskåp)

Inventeringsprotokoll gatubredder m.m.

Bevaras

Pärm/handläggare

Förvaras hos förvaltningen

Kalkyler

Bevaras

Pärm/handläggare

Arbetsbeskrivningar på mark- och
nyanläggningar

Gallras vid inaktualitet

Pärm/Handläggare

Besiktningar- och utlåtande

Gallras vid inaktualitet

Pärm/Handläggare

Projektarbete

Varje halvår/vid större förändring

Verksamhetsfrågor

104
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Dokumenthanteringsplan Serviceoch tekniknämnden
Aktivitet/process/handling

Bevaras/Gallras

Sortering/Förvaring

CAD-ritningar

Gallras 5 år

Pärm/Handläggare/

Till
kommunarkivet

Anmärkningar

Godkända ritningar i ritningsarkivet, SBF

digitalt
Fotodokumentation av arbete

Bevaras

Pärm/Handläggare

Historisk beskrivning av parker

Bevaras

Pärm/Handläggare

Ritningar aktuella projekt

Bevaras

Arkiv/Handläggare

Ritningsarkivet vid slutfört arbete. SBF

Ritningar Djulö trädgård

Bevaras

Arkivlådor

Förvaras hos SBF

Ritningar enligt register i arkivet

Bevaras

Pärm/Handläggare

Förvaras hos förvaltningen

Skyddsrondsprotokoll

Bevaras

Pärm/Handläggare

Förvaras hos förvaltningen.

Skötselbeskrivningar, skötselplaner- och Gallras vid inaktualitet
avtal

Pärm/Handläggare

Grönytor och skötselåtaganden, avtal sparas
hos SBF

Stadsparken

Gallras vid inaktualitet

Pärm/Handläggare

Instruktioner och förändringar

Trädplan

Bevaras

Pärm/Handläggare

Placering gatuträd. Handlingarna förvaras hos
förvaltningen.

Utplanteringsväxter

Gallras vid inaktualitet

Pärm/Handläggare

Inmätningsbesked, sålt virke

Gallras 5 år

Pärm/Handläggare

Original till fakturakontrollen

Inventering OSA (inventeringslista)

Gallras 3 år

Pärm/Handläggare

Förvaras hos förvaltningen. Kontinuerlig
uppdatering

105
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DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR
SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN
Datum

2019-02-18

Dokumenthanteringsplan Serviceoch tekniknämnden
Aktivitet/process/handling

Bevaras/Gallras

Sortering/Förvaring

Till
kommunarkivet

Anmärkningar

Actic, protokoll, ritningar

Gallras vid inaktualitet

Chefskontor/D-hall

Kassarapporter/kassaremsor (kopior)

Gallras 3 år

Miljödokument

Bevaras

Pärm/arbetsledare

Miljöledningspärm

Bevaras

Pärm/arbetsledare

Duveholmshallen, Kontinuerlig uppdatering.

Nyckelkvittenser

Gallras vid inaktualitet

Pärm/Reception

Duveholmshallen

Nycklar

Gallras vid inaktualitet

Reception

Duveholmshallen

Schema deltagarlista, simskolor och
inomhus, statistik och dagböcker

Gallras 1 år

Digitalt/ansvarig
simlärare

Duveholmshallen

Intyg om behov av specialkost

Bevaras

Digitalt/pärm
handläggare

5 år

Matsedel

Bevaras

Digitalt/Handläggare

5 år

Egenkontrollprogram Livsmedel

Bevaras

Pärm handläggare

5 år

Statistik kostdataprogram

Bevaras

Digitalt/Aivo/Pärm
Handläggare

5 år

Original förvaras hos KFAB
Original till Ekonomikontoret

106

Sekretesslagen § 11, 7 kap.

Uttag årligen.
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DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR
SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN
Datum

2019-02-18

Dokumenthanteringsplan Serviceoch tekniknämnden
Aktivitet/process/handling

Bevaras/Gallras

Sortering/Förvaring

Interna städöverenskommelser

Gallras

Pärm/handläggare

Efter avtalsperiod

Extra beställningar städ

Gallras

Pärm/handläggare

Efter avtalsperiod

Försäkringsbesked/handlingar från
försäkringsbolagen
Leasingkontrakt

Bevaras

Pärm/Handläggare

Registreringsbevis bilar- och maskiner

Gallras Inaktualitet

Pärm/Handläggare

Statistik - fordon

Bevaras

Pärm/Handläggare

Ansökan om föreningsbidrag

Gallras efter 5 år

Pärm/föreningservice

Beslut om föreningsbidrag/grundbidrag

Bevaras

Pärm/föreningservice

5 år

Verksamhetsberättelser

Bevaras

Pärm/föreningservice

5 år

Ansökan om föreningsregistrering

Gallras efter 5 år

Pärm/föreningservice

Beslut om föreningsregistrering

Bevaras

Pärm/föreningservice

5 år

Lotteritillstånd: Beslut- och tillstånd,
sammanställning över registrering av
lotterier
TA-plan (för specifika jobb)

Bevaras

Pärm/föreningservice

5 år

Gallras vid inaktualitet

I pärm hos handläggaren

TA-plan (för underhållsjobb)

Gallras vid inaktualitet

I pärm hos handläggare

Bevaras

Till
kommunarkivet

5 år
5 år

107

Anmärkningar

Samtliga förvaltningar inom kommunen.
Samordning - Leasingbilar
Ingår i ärende
Upphör vid byte. Förvaras hos förvaltningen.

5 år

Sammanställning
Ingår i ärende

Trafikanordningsplan
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DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR
SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN
Datum

2019-02-18

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Dokument finns hos SBF men arkiveras av STF
Tillhör Service-och tekniknämndens ansvarsområde

Dokumenthanteringsplan Serviceoch tekniknämnden
Aktivitet/process/handling

Bevaras/Gallras

Sortering/Förvaring

Till
kommunarkivet

Anmärkningar

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Pärm/Handläggare
Pärm/Handläggare
Pärm/Handläggare

Förvaras hos SBF
Förvaras hos SBF
Förvaras hos SBF

Anbud
Avtal, kontrakt

Gallras 2 år
Gallras 10 år

Se respektive projekt. SBF/STF
Se respektive projekt SBF/STF

Avvikelserapport

Gallras 2 år

Digital projektmapp
Digital
projektmapp/projektpär
m/handläggare/stora
närarkivet
Digital projektmapp

Verksamhetsfrågor
Skogsbruksplan
Skötselplan tätortsnära skogar
Traktdirektiv (skogsbruksplan)

Projekt Anläggningar/Investeringar

108

Se respektive projekt SBF/STF
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DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR
SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN
Datum

2019-02-18

Dokumenthanteringsplan Serviceoch tekniknämnden
Aktivitet/process/handling

Bevaras/Gallras

Sortering/Förvaring

Besiktningsprotokoll

Gallras 10 år

Se respektive projekt SBF/STF

Byggmötesprotokoll

Gallras 10 år

Dagboksblad

Gallras 2 år

Digital
projektmapp/projektpär
m/handläggare/stora
närarkivet
Digital
projektmapp/projektpär
m/handläggare/stora
närarkivet
Digital projektmapp

Faktureringsplan, ekonomisk, prognos

Gallras 2 år

Digital projektmapp

Se respektive projekt

Fotodokumentation

Gallras 2 år

Digital projektmapp

Se respektive projekt SBF/STF

Förkalkyl
Försäkringar

Gallras 2 år
Gallras efter 10 år

Se respektive projekt SBF/STF

Garantibesiktningsprotokoll

Gallras 10 år

Digital projektmapp
Digital
projektmapp/projektpär
m/anläggare/stora
närarkivet
Digital
projektmapp/projektpär
m/anläggare/stora
närarkivet

109

Till
kommunarkivet

Anmärkningar

Se respektive projekt SBF/STF

Se respektive projekt

Se respektive projekt SBF/STF
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SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN
Datum

2019-02-18

Dokumenthanteringsplan Serviceoch tekniknämnden
Aktivitet/process/handling

Bevaras/Gallras

Sortering/Förvaring

Till
kommunarkivet

Anmärkningar

Geo-tekniska undersökningar

Bevaras

Digital projektmapp

5 år

Se respektive projekt SBF/STF

Intern kostnadsberäkning

Gallras 2 år

Digital projektmapp

Se respektive projekt SBF/STF

Kalkyler (original)

Gallras 2 år

Digital projektmapp

SBF/STF

Beställningsskrivelser

Gallras 2 år

Se respektive projekt SBF/STF

Kontrollplaner projektör/entreprenör

Gallras 2 år

Digital
projektmapp/projektpär
m/handläggare/stora
närarkivet
Digital projektmapp

Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöplan

Gallras 2 år

Digital projektmapp

Se respektive projekt SBF/STF

Materialprov, produktinformation av
betydelse, övrigt gallras

Gallras

Digital projektmapp

Se respektive projekt SBF/STF

Medfinansiering

Bevaras

Se respektive projekt SBF/STF

Myndighetskontakter under
produktionsskedet
Produktionstidplan

Bevaras

Digital projektmapp
arkivet
Projektpärm i stora
arkivet
Projektpärm i stora
arkivet

Gallras 2 år
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Se respektive projekt SBF/STF

5 år

Se respektive projekt
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Datum

2019-02-18

Dokumenthanteringsplan Serviceoch tekniknämnden
Aktivitet/process/handling

Bevaras/Gallras

Sortering/Förvaring

Protokoll från projekteringsmöten

Gallras 2 år

Digital projektmapp

Se respektive projekt SBF/STF

Relationshandlingar

Bevaras

Digital projektmapp/
projektpärm/handläggar
e/stora närarkivet
Arkivet SBF

Se respektive projekt SBF/STF

Skrivelser, kontakter med allmänheten

Gallras 2 år

Digital projektmapp

Se respektive projekt SBF/STF

Sprängning - tillstånd för sprängning
och för explosiva varor

Gallras 2 år

Digital projektmapp

Se respektive projekt

Sprängning - sprängjournaler av
betydelse

Gallras 2 år

Digital projektmapp

Se respektive projekt

Synprotokoll

Gallras 2 år

Digital projektmapp

Se respektive projekt SBF/STF

Säkerhet (bankgarantier)

Gallras 10 år

Digital projektmapp

Upphandling konsulter/entreprenörer
som inte hanteras av
upphandlingsenheten
Ändrings- och tilläggsarbeten

Gallras 2 år

Digital projektmapp

Se respektive projekt SBF/STF

Gallras 2 år

Digital projektmapp

Se respektive projekt SBF/STF
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Till
kommunarkivet

Anmärkningar
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Datum

2019-02-18

Dokumenthanteringsplan Serviceoch tekniknämnden
Aktivitet/process/handling

Bevaras/Gallras

Sortering/Förvaring

Till
kommunarkivet

Anmärkningar

Dispenser, ansökan om undantag att
trafikera eller parkera inom kommunen

Gallras
Vid inaktualitet

Digitalt/akt/lilla
närarkivet

Dispenser, undantag att trafikera eller
parkera inom kommunen –
delegationsbeslut.
Dispenser - yttrande från Trafikverket
gällande transporter inom kommunen

Bevaras

Akt/lilla närarkivet

5 år

Original till STF för arkivering efter årsskifte

Bevaras

Digitalt/akt/lilla
närarkivet

5 år

Bilaga till delegationsbeslut

Dispenser - begäran från Trafikverket
om yttrande gällande transporter över
flera kommuner

Gallras
Vid inaktualitet

Digitalt/pärm/registrator
SBF

Dispenser - yttrande till Trafikverket
gällande transporter över flera
kommuner
Driftbidrag till enskilda vägar- ansökan

Gallras
Vid inaktualitet

Digitalt/pärm/registrator
SBF

Bevaras

Driftbidrag till enskilda vägardelegationsbeslut
Grävtillstånd, ansökan med bilagor

Bevaras

Pärm/handläggare/
stora närarkivet
Akt/lilla närarkivet

5 år

Original till STF för arkivering efter årsskifte

Trafik/gator och vägar

Gallras
Vid inaktualitet

Digitalt

112

Bilaga till delegationsbeslut, gallras innan
beslut skickas till STN SBF/STF
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Dokumenthanteringsplan Serviceoch tekniknämnden
Aktivitet/process/handling

Bevaras/Gallras

Sortering/Förvaring

Till
kommunarkivet

Anmärkningar

Grävtillstånd, delegationsbeslut

Bevaras

5 år

Original till STF för arkivering efter årsskifte

Lokala trafikföreskrifter – begäran om
tillfälliga eller permanenta

Gallras
Vid inaktualitet

Digitalt/akt/lilla
närarkivet
Akt/lilla närarkivet

Lokala trafikföreskrifter –
behovsutredningar

Bevaras

Digitalt/akt/lilla
närarkivet

5 år

Bilaga till beslut

Digitalt/akt/lilla arkivet

5 år

Publiceras i Svensk trafikföreskriftssamling
(STFS)
Original till STF för arkivering efter årsskifte

Akt/lilla arkivet

5 år

Bevaras

Stora arkivet

5 år

Gallras
5 år efter upphörande

Pärm/handläggare/
stora arkivet

Lokala trafikföreskrifter – publicerad
föreskrift
Lokala trafikföreskrifter –
delegationsbeslut

Digitalt
Bevaras

Lokala trafikföreskrifter –
delegationsbeslut om upphävande
Lokala trafikföreskrifter – register
upphävda
Offentlig plats - begäran om yttrande
från polisen över ansökan om nyttjande

Bilaga till beslut
Gallras innan beslut skickas till STN

Offentlig plats - yttranden till
Bevaras
polismyndigheten angående upplåtelse –
delegationsbeslut

Akt/lilla arkivet

113

5 år

Original till STF för arkivering efter årsskifte.
Publiceras i STFS

Original till STF för arkivering efter årsskifte
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Dokumenthanteringsplan Serviceoch tekniknämnden
Aktivitet/process/handling

Bevaras/Gallras

Offentlig plats – torghandelsavtal

Sortering/Förvaring

Akt/lilla arkivet

Parkeringsutredningar

Bevaras

Akt/lilla arkivet

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade ansökningshandlingar

Gallras
Vid inaktualitet/
2 år efter tillståndets
utgång
Bevaras

Akt/administratör/handl
äggare/lilla arkivet

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade –
delegationsbeslut
Parkeringsövervakning - inkommande
från Polisen

Till
kommunarkivet

Gallras
Vid inaktualitet

Akt/administratör/handl
äggare/lilla arkivet
Digitalt arkiv

Anmärkningar

Original till STF för arkivering efter årsskifte
5 år
Varje ansökan ska betraktas som nyansökan
Finns inget behov att förvara längre.

5 år

Original till STF för arkivering efter årsskifte
Viktiga - se Protokoll - flyttning av fordon

Parkeringsövervakning statistikinformation
felparkeringsanmärkningar

Gallras
Vid inaktualitet

Digitalt arkiv

Original hos Transportstyrelsen

Parkeringsövervakning , flyttning
fordon - bilder/foton skrotade fordon

Gallras 10 år

Digitalt arkiv

Se Flyttning av fordon -protokoll

Parkeringsövervakning, flyttning fordon
– protokoll
Protokoll- trafiksäkerhet,
trafiknätsanalyser

Gallras 10 år

Pärm/handläggare/stora
arkivet

Bevaras

5 år

114
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Dokumenthanteringsplan Serviceoch tekniknämnden
Aktivitet/process/handling

Bevaras/Gallras

Sortering/Förvaring

Trafikanordningsplaner – ansökan

Gallras vid inaktualitet

Trafikanordningsplaner - godkända

Gallras vid inaktualitet

Trafikolyckor –
statistiksammanställningar
Trafikolyckor – statistikuttag från
STRADA
STN Trafikgrupp – minnesanteckningar

Gallras vid inaktualitet

Digitalt/pärm/
handläggare
Digitalt/pärm/
handläggare
Pärm/stora arkivet

Gallras vid inaktualitet

Digitalt

Gallras
2 år
Gallras
Vid inaktualitet

Pärm/handläggare/stora
arkivet
Pärm/stora arkivet/ from
2017 digitalt

Vägvisning - ansökan om

Bevaras

Vägvisning – delegationsbeslut

Bevaras

Akt/handläggare/lilla
arkivet
Akt/lilla arkivet

Trafikräkning-avläsningar

115

Till
kommunarkivet

Anmärkningar

Äldre material

Arbetsmaterial

5 år

Bilaga till delegationsbeslut

5 år

Original till STF för arkivering efter årsskifte
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kontrollarbetet inom det egna ansvarsområdet och, senast i samband med att
årsredovisningen upprättas, rapportera resultatet från uppföljningen till
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Internkontrollrapport för service- och tekniknämnden 2018
1

Kontrollområde

Kontrollmoment

Arbetsmiljö
Fysisk, organisatorisk och
social arbetsmiljö (inkl.
frågor om systematiskt
brandskydd)

Det finns en uppdaterad
delegation avseende chefernas
arbetsuppgifter kring
arbetsmiljöfrågor

Uppföljning

Kontrollmetod

Anmärkning

Avstämning med arbetsmiljöansvarig
chef

Cheferna har relevant utbildning
för att klara dessa
arbetsuppgifter
Granskning av att skyddsronder
genomförs på utsatt tid och
enligt framtagen checklista
2

Systematiskt
brandskyddsarbete

Arbeta fram en SBA-handbok.

En SBA-handbok är framtagen och
dess innehåll är känt i organisationen

Kontrollera att ansvar för och
rutiner kring det systematiska
brandskyddsarbetet är
uppdaterade och att ansvariga
chefer och brandombud är
införstådda med vilket deras
ansvar är.
3

Krisledningsorganisation

Att rutiner är kända i
verksamheten samt larmlistor
och liknande är uppdaterade

Genomgång av att befintliga
larmlistor och likande är uppdaterade.
Kommunikatör går, utifrån den
beslutade kommunikations-planen,
igenom krislednings-organisationen
med samtliga EC

1/4
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En digital SBA-handbok

118

4

Behörigheter
(körkort, truckkort
säkerhet på väg, etc.)

5

Ekonomiadministration
- Kontanthantering

6

-

Investeringar

-

Avtalstrohet

-

Kundfakturering

-

Utanordningar

-

Verifikationer

- Attest
Registerkontroll

Kontrollera att medarbetarna har
de behörigheter som krävs i sina
respektive yrkesroller

Avstämning med den chef som
genomför medarbetarsamtal. Har man
förvissat sig om att medarbetarnas
behörigheter är relevanta

Rutinen bedöms nu vara så inarbetad
att kontrollen av behörighet hanteras i
ordinarie VP-process. Riskområdet
föreslås tas bort till 2019 års
interkontrollplan.

Att rutiner för kassahantering
följs

*Kontroll-räkning av växelkassor
*Kassaansvarig intygar att beloppet
stämmer
Kontroll av alla transaktioner

Kontrollräkning har inte genomförts
pga. tidsbrist. En avvikelse har
identifierats och omhändertagits.
Identifierad avvikelse bedöms vara på
acceptabel nivå.
Identifierad avvikelse bedöms vara på
acceptabel nivå.
Identifierad avvikelse bedöms vara på
acceptabel nivå.
Identifierad avvikelse bedöms vara på
acceptabel nivå.
Identifierad avvikelse bedöms vara på
acceptabel nivå.

Att riktlinjer för investeringar
följs
Att säkerställa att avtal följs

Stickprov

Att kundfaktura skickas så snart
som möjligt efter utförd tjänst
Att attest sker av behöriga
personer
Att godkända
bokföringsunderlag finns till
utanordningar
Attestlistor är aktuella

Stickprov

Kontrollera att registerutdrag
görs i samband med
nyanställningar

Avstämning med anställande chef.
Säkerställa att registerutdrag
inhämtats vid samtliga
nyanställningar i vissa yrkesgrupper
*Kartläggning av registerhållning
*Kartläggning av utbildningsbehov
*En plan för utbildning och
implementering av den nya
förordningen tas fram

7

Dataskyddsförordning
(GDPR)

Att det finns relevant kunskap
om den nya förordningen i
organisation samt att rutiner för
förordningens utökade krav på
öppenhet och de registrerades
rättigheter tillmötesgås

8

Delegationsordning

9

ID-kort och nycklar

Att den är relevant i förhållande
till organisationens struktur och
angivna beslutsfunktioner
Att personal som slutar inte har
kort/nycklar kvar. Återkallande
av förekomna kort.

Stickprov
Stickprov
Stickprov

Rutiner implementeras
Genomgång av nuvarande
organisation och jämförelse med
delegationsordningen
Avstämning av nyckelkvittenser mot
personregister

2/4
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Arbetet med att eventuell skapa rutin
för att återkommande registerkontroll
fortsätter
En del av arbetet har drivits från
kommuncentralt håll samt från det
kommungemensamma
dataskyddsombudet

Rutinen bedöms fungera vid
Rådmannen men för att säkerställa att
det fungerar även i övriga av

119

10

Försäljning av tillgångar
och inventarier

När kommunens inventarier och
tillgångar avyttras ska det
hanteras enligt upparbetad rutin.

En rutinbeskrivning arbetas i syfte att
förtydliga vad som gäller.

11

Tillbud och skador

Medarbetare anmäler tillbud och
skador

Kontrollera antalet anmälningar i
LISA-systemet
Samt
Kontroll av att relevanta åtgärder
vidtas

3/4
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förvaltningens verksamheter behöver
en insats göras.
Rutin har inte tagits fram.
Förvaltningen avvaktar ett
kommungemensamt arbete. Behovet
är stort. I väntan på en skriftlig rutin
arbetar vi med muntlig
kommunikation.
Antalet tillbudsanmälningar har
dubblerats mellan 2017 och 2018.
Bedömningen är att det är ett resultat
av att vi satt frågan i fokus.
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Service- och tekniknämnden

Internkontrollplan inkl. kontrollområden 2019
Förvaltningens förslag till beslut
Service- och tekniknämnden beslutar att anta service- och teknikförvaltningens förslag
till internkontrollplan för 2019 som sin egen.
Sammanfattning av ärendet
Katrineholms kommuns reglemente för intern kontroll bygger på kommunallagens
bestämmelser om intern kontroll. Reglementet anger att respektive nämnd har det
yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Nämnderna
ska årligen kartlägga viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån
risk och väsentlighet.
Interkontrollplanen för 2019 innefattar både verksamhets-, ekonomiska- samt
säkerhetsmässiga kontroller. Interkontrollplanen är framtagen i enlighet med den av
kommunledningsförvaltningen föreslagna arbetsprocessen.
Med anledning av PwCs granskning av kommunens hantering av hyresbidrag till
föreningar föreslår service- och teknikförvaltningen ett nytt kontrollområde 2019. Det
nya kontrollområdet Föreningsbidrag syftar till att säkerställa en fullgod internkontroll
i bidragshanteringen.
Sedan 2018 års internkontrollplan har ett kontrollområde tagits bort. Tidigare risker
inom kotrollområdet Behörigheter bedöms nu som så låga att kontrollområdet kunnat
strykas från planen. Som ett resultat av ett systematiskt arbete med internkontroll är
riskvärdena generellt sett längre än tidigare år.
Ärendets handlingar
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Verksamhetscontroller
Beslutet skickas till:
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1 Sammanfattning
Interkontrollplanen för 2019 innehåller elva kontrollområden. Inom respektive kontrollområde
finns ett eller flera kontrollmoment.
Sedan föregående interkontrollplan har kontrollområdet Behörigheter tagits bort och
Bidragsgivning tillkommit.

3
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2 Inledning
Nämnden ska årligen kartlägga viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån
risk och väsentlighet.

2.1 Definition av intern kontroll
Med intern kontroll avses kommunens och kommunkoncernens interna förfaringssätt och
arbetsrutiner som syftar till att säkerställa att organisationens mål uppfylls, att avtal följs och att
verksamheten är laglig. Den interna kontrollen avser åtgärder som bidrar till att utveckla och
säkerställa funktion och kvalitet i kommunens verksamheter och därmed minska risken för
avsiktliga eller oavsiktliga fel.
I Katrineholms kommuns reglemente för intern kontroll anges att nämnden löpande ska följa
upp det interna kontrollsystemet inom det egna området. Nämnderna ska årligen kartlägga
viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk och väsentlighet.

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












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

Resultatet av den interna kontrollen från föregående år (internkontrollrapport) rapporteras till
kommunstyrelsen och kommunens revisorer. Nämndernas internkontrollrapporter behandlas av
kommunstyrelsen vid dess sammanträde i mars vilket innebär att rapporterna ska vara
kommunledningsförvaltningen till handa under februari för beredning.
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3 Kartläggning av kontrollområden och riskvärdering
Första steget i arbetet med interkontrollplanen är att kartlägga presumtiva kontrollområden.
Varje kontrollområde består av ett eller flera kontrollmoment. Utgångspunkten för
kartläggningen är att den interna kontrollen ska säkerställa att organisationens mål uppfylls, att
avtal följs och att verksamheten är laglig. De områden, processer eller rutiner där kontrollen
bedöms vara tillräcklig i förvaltningens löpande kvalitetsarbete tas inte med i
interkontrollplanen. Antalet kontrollområden och kontrollmoment förändra därför mellan åren
bland annat beroende på hur väl olika kontrollmoment integreras i ordinarie verksamhet eller
vilka nya risker som identifieras.
Med risk i detta sammanhang avses sannolikheten för att fel eller skada uppträder. Med
väsentlighet avses konsekvensen om risken inträffar.
Risk
Värde
1
2
3
4

Förklaring
Osannolik
Mindre sannolik
Möjlig
Sannolik

Väsentlighet
Värde
1
2
3
4

Förklaring
Försumbar
Lindrig
Kännbar
Allvarlig

Vid värdering av risker multipliceras risken med väsentligheten enligt nedan.
Värdering
(risk x väsentlighet)
Värde 1-3
Värde 4-8
Värde 9-12
Värde 16

Förklaring

Hantering

Risken accepteras.
Risken hålls under
uppsikt.
Risk som kräver åtgärd.
Stor risk som kräver
åtgärd.

Ingen åtgärd.
Bevakning
Internkontrollplan
Internkontrollplan
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4 Bilaga: Internkontrollplan
1

Kontrollområde

Kontrollmoment

Kontrollansvar Omfattning Kontrollmetod Kontrollfrekvens Rapportering Klar
senast

Riskbedömning

Arbetsmiljö
Fysisk, organisatorisk och
social arbetsmiljö (inkl.
frågor om systematiskt
brandskydd)

Det finns en
uppdaterad
delegation avseende
chefernas
arbetsuppgifter kring
arbetsmiljöfrågor

Verksamhetscontroller

Möjlig förekomst
att rutiner och
riktlinjer ej följs.
Kan leda till
allvarlig
konskevens

Fullständig
genomgång

Avstämning med
arbetsmiljöansvarig chef

1 gång per
år/förekommande
anledning

Vid behov
utöver ovan
informeras
nämndens
ordförande

Cheferna har relevant
utbildning för att
klara dessa
arbetsuppgifter
Granskning av att
skyddsronder
genomförs på utsatt
tid och enligt
framtagen checklista
2

3

Systematiskt
brandskyddsarbete

Krisledningsorganisation

Till
förvaltningsledningen/
Internkontrollredovisningen

12 (3*4)

Gäller för
samtliga
kontrollområden nedan

Kontrollera att
ansvar för och
rutiner kring det
systematiska
brandskyddsarbetet
är uppdaterade och
att ansvariga chefer
och brandombud är
införstådda med
vilket deras ansvar
är.

Brandskyddsansvarig

Att rutiner är kända i
verksamheten samt
larmlistor och
liknande är
uppdaterade

Kommunikatör

Fullständig
genomgång

SBA-handboken
innehåll är känt i
organisationen

1 gång per
år/förekommande
anledning

Möjlig förekomst
att rutiner och
ansvarfrågor inte
är klargjorda. Kan
leda till allvarliga
konsekvenser

12 (3*4)

Fullständig
genomgång

126

Genomgång av
att befintliga
larmlistor och
likande är
uppdaterade.

1 gång per
år/förekommande
anledning

Möjlig förekomst
att rutiner och
ansvarfrågor inte
är klargjorda. Kan
leda till allvarliga
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Kommunikatör
går, utifrån den
beslutade
kommunikations
-planen, igenom
krisledningsorganisationen
med samtliga EC
4

5

Föreningsbidrag

Ekonomiadministration
- Kontanthantering

-

Investeringar

Genomföra en
processkartläggning
av nuvarande
process/rutin. Utifrån
kartläggningen ta
fram
interkontrollpunkter
samt klargöra när och
hur dessa ska
tillämpas samt
utveckla och
förbättra gällande
rutin.

Enhetschef
Sportcentrum

Att rutiner för
kassahantering följs

Assistent

Att riktlinjer för
investeringar följs

Förvaltningsekonom

Fullständig
genomgång

konsekvenser

9 (3*3)

1 gång per år

Möjlig förekomst
av att rutiner och
riktlinjer inte
följs. Kan leda till
allvarliga
konskevenser

9 (3*3)

9 (3*3)

Heltäckande
för sex st.
investeringsprojekt

*Kontrollräkning av
växelkassor
*Kassaansvarig
intygar att
beloppet
stämmer
Kontroll av alla
transaktioner

1 gång per år

Möjlig förekomst
av att rutiner och
riktlinjer inte
följs. Leder till
allvarlig
konsekvens

1 gång per år

Möjlig förekomst
av att rutiner och
riktlinjer inte
följs. Leder till
allvarlig
konsekvens

7
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6

-

Avtalstrohet

Att säkerställa att
avtal följs

Assistent

60 prov/år

Stickprov

5 prov/
månad

-

Kundfakturering

Att kundfaktura
skickas så snart som
möjligt efter utförd
tjänst

Assistent

60 prov/år

Stickprov

5 prov/
månad

-

Utanordningar

Att attest sker av
behöriga personer

Assistent

12 prov/år

Stickprov

1 prov/månad

-

Verifikationer

Att godkända
bokföringsunderlag
finns till
utanordningar

Assistent

12 prov/år

Stickprov

1 prov/månad

-

Attest

Attestlistor är
aktuella

Förvaltningsekonom

12 prov/år

Stickprov

1 prov/månad

Kontrollera att
registerutdrag görs i
samband med
nyanställningar

Verksamhetscontroller

Enligt rutin
vid
nyanställning

Avstämning med
anställande chef.
Säkerställa att
registerutdrag
inhämtats vid

1 gång per
år/förekommande
anledning

Registerkontroll

Möjlig förekomst
av att rutiner och
riktlinjer inte
följs. Leder till
kännbar
konsekvens
Sannolik
förekomst av att
rutiner och
riktlinjer inte
följs. Leder till
kännbar
konsekvens
Möjlig förekomst
av att rutiner och
riktlinjer inte
följs. Leder till
allvarlig
konsekvens
Möjlig förekomst
av att rutiner och
riktlinjer inte
följs. Leder till
allvarlig
konsekvens
Möjlig förekomst
av att rutiner och
riktlinjer inte
följs. Leder till
kännbar
konsekvens
Möjlig förekomst
av att rutiner och
riktlinjer inte
följs. Leder till
allvarlig

8
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7

8

Dataskyddsförordning
(GDPR)

Delegationsordning

Att det finns relevant
kunskap om
dataskyddsförordnin
gen i organisation
samt att rutiner för
förordningens
utökade krav på
öppenhet och de
registrerades
rättigheter
tillmötesgås

Verksamhetscontroller

Att den är relevant i
förhållande till
organisationens
struktur och angivna
beslutsfunktioner

Ledningsgrupp

Fullständig
genomgång

Fullständig
genomgång

samtliga
nyanställningar i
vissa
yrkesgrupper
*Kartläggning
av
registerhållning
*Kartläggning
av
utbildningsbehov
*En plan för
utbildning och
implementering
av den nya
förordningen tas
fram
Rutiner efterlevs
Genomgång av
nuvarande
organisation och
jämförelse med
delegationsordningen

konsekvens

12 (3*4)
1 gång per
år/förekommande
anledning

Möjlig förekomst
att rutiner och
ansvarfrågor inte
är klargjorda. Kan
leda till allvarliga
konsekvenser

12 (3*4)

1 gång per år samt
vid
kända/planerade
förändringar

Möjlig förekomst
att delegationsordningen inte är
relevant. Leder
till allvarliga
konsekvenser

9 (3*3)
9

ID-kort och nycklar

Att personal som
slutar inte har
kort/nycklar kvar.
Återkallande av
förekomna kort.

Enhetschefer

Fullständig
genomgång

Avstämning av
nyckelkvittenser
mot
personregister

1 gång per
år/förekommande
anledning

Möjlig förekomst
av att rutiner och
riktlinjer inte
följs. Leder till
allvarlig
konsekvens

12 (3*4)
9
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10

Försäljning av tillgångar
och inventarier

När kommunens
inventarier och
tillgångar avyttras
ska det hanteras
enligt upparbetad
rutin.

Ledningsgrupp

Fullständig
genomgång

En
rutinbeskrivning
arbetas i syfte att
förtydliga vad
som gäller.

1 gång per
år/förekommande
anledning

Möjlig förekomst
av att rutiner och
riktlinjer inte
följs. Leder till
allvarlig
Konsekvens

16 (3*4)
11

Tillbud och skador

Medarbetare anmäler
tillbud och skador

Enhetschefer

Fullständig
genomgång

Kontrollera
antalet
anmälningar i
LISA-systemet
Samt
Kontroll av att
relevanta
åtgärder vidtas

2 gånger per år
(delårs- och
årsbokslut)

Möjlig förekomst
av att rutiner och
riktlinjer inte
följs. Leder till
allvarlig
konsekvens

16 (4*4)
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Service- och tekniknämndens årsredovisning 2018
Förvaltningens förslag till beslut
1. Service- och tekniknämnden godkänner upprättat förslag till årsredovisning för
service- och tekniknämnden.
2. Service- och tekniknämnden begär att 19 180 tkr av investeringsbudgeten
ombudgeteras till år 2019.
3. Service- och tekniknämnden överlämnar årsredovisningen till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Service- och teknikförvaltningen har upprättat ett förslag till årsredovisning med
bokslut för verksamhetsåret 2018. Service- och tekniknämnden redovisar ett överskott
på totalt 467 tkr.
Ärendets handlingar


Årsredovisning STN 2018 inkl. bilagor.
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Besöksadress:
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1 Förvaltningsberättelse
1.1 Sammantagen bedömning
· Verksamhet
Den sammantagna bedömningen av service- och teknikförvaltningens verksamhet är att den
bedrivs på ett bra och effektivt sätt. Detta återspeglas bland annat i verksamhetens arbete med
resultatmålen, samt i den ekonomiska prognos som ligger väl i linje med budget.
· Resultat
Service- och tekniknämndens verksamhet berör samtliga områden inom Katrineholms
kommunplan. Utifrån de målsättningar som nämnden satte upp i sin plan med budget för 2018
och som sedan konkretiserades i service- och teknikförvaltningens verksamhetsplanering har
genomförts enligt plan.
· Resurser
Driftsresurserna utnyttjas för att utföra nämndens uppdrag för medborgarnas bästa. Under 2018
har service- och tekniknämnden fortsatt stora resurser inom investeringsbudgeten.
Flera rekryteringar har genomförts under året.
Trenden är att andelen medarbetare som arbetar heltid ökar vid service- och teknikförvaltningen.
Detta är sannolikt en positiv effekt av kommunens arbete med heltid som norm. Samtidigt
fortsätter förvaltningens arbete för att minska sjukskrivningstalen. Trots detta arbete är det
fortfarande för höga sjukskrivningstal och stora skillnader mellan enheterna. Arbetet för att
ytterligare minska sjukfrånvaron är prioriterat även fortsättningsvis.
· Nytta
Sammantagen nytta av ovanstående verksamheter och deras resultat är att skapa en bättre
livskvalitet för Katrineholms medborgare - vackra och uppskattade utemiljöer; ett tryggare, mer
jämställt och mer tillgängligt samhälle; bättre näringsriktig kost; goda förutsättningar för idrott,
motion och föreningsliv; trevliga och uppskattade kommunala restauranger. Detta bidrar inte
bara till att Katrineholm blir attraktivt för gamla och nya medborgare, utan gör oss också
attraktiva för besökare.
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1.2 Volymutveckling
1.2.1

Service- och tekniknämnden

Volymmått

Utfall 2018

Utfall 2017

79 437

127 734

126 915

124 771

64

65

Asfaltsbeläggning, antal kvadratmeter

31 770

45 780

Drift/underhåll av kilometer GC-vägar

23,7

23,2

Drift/underhåll av kilometer gatuvägar

168,1

168,1

Antal lunchportioner förskola

280 224

257 512

Antal lunchportioner grundskola

626 287

634 057

Antal lunchportioner Duveholmsgymnasiet och KTC

149 599

152 748

Antal dagsportioner särskilt boende för äldre

131 332

126 062

Antal besökare i simhallen
Antal deltagare vid arrangemang/läger inom Sportcentrum
Antal avtal med föreningar

Antal portioner matlåda äldreomsorg

39 374

41 442

Antal ärenden hos konsumentvägledningen

142

130

Antal inkommande samtal per dag i växeln

723

754

Antal bilar inom bilsamordningen

120

115

1.2.2

Kommentar till volymutvecklingen

Antalet besökare i simhallen är lägre än tidigare år på grund av den pågående renoveringen där
den stora bassängen varit stängd sedan i maj 2018.
Antalet kvadratmeter asfaltsbeläggning är lägre än prognosen och föregående år. I huvudsak
beror detta på ett ökade säkerhetskrav. Under 2018 har dessutom asfalteringen skett i områden
med mycket brunnar och kantstensbyten vilket påverkar hur mycket asfalt som kan läggas.
Drift/underhåll av kilometer GC-vägar ökar. Uppskattningsvis ökar kommunens drift- och
underhållsansvar med 500 meter under 2018. Det rör sig om en utbyggnad av GC-vägar vid
Kungsgatan samt en kompletterande sträcka vid Karsuddens sjukhus.
Antal portioner grundskolan är lägre, antalet dagsportioner för äldre är högre dessa beror på
ändrade rutiner för registrering i vårt kostdataprogram. Däremot så har antalet matlådor minskat.
Med anledning av det pågår ett intensivt arbete med nya rutiner som skall resultera i ökat antal
matlådor.
Antalet ärenden hos konsumentvägledningen har blivit högre. Uppdraget har under året gått över
till ett nystartat kontaktcenter.
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1.3 Framåtblick
2019 väntas att bli ett år med många osäkerhetsfaktorer i kombination med en hel del
utmaningar. Stor ekonomisk osäkerhet råder där sänkta skatteprognoser, ökade driftskostnader,
ökade investeringskostnader totalt i kommunen i kombination med en förestående lågkonjunktur
är faktorer som vi behöver vi ta hänsyn till. Även en minskad investeringsbudget för Service –
och teknikförvaltningen samt Samhällsbyggnadsförvaltningen har en direkt påverkan på
förvaltningen. Den partiella stängningen av simhallen medför stora konsekvenser, både direkt
för verksamheten men även ekonomiskt. Stängningen beräknas ge ett betydande intäktsbortfall.
Under 2019 kommer ett stort fokus vara på att ta hem effektiviseringsvinster i och med flytten
till Rådmannen.
Ett viktigt hjälpmedel för att utveckla enheten och att möta ökade krav på kostnadseffektiv
verksamhet är att digitalisera. Att driva mot mer och fler digitala tjänster blir ett viktigt fokus för
2019. Här blir utmaningen att genomföra digitalisering utan riktade investeringsmedel och utan
en tydlig nyttorealiseringsmodell.
Under första halvan av 2019 utvärderas miljöcertifieringen av kommunens skogsbruk. Till
certifieringen tas två nya skogsbruksplaner fram. Skogsbruksplanerna kommer att få stor
påverkan både på förvaltningens ekonomi, men även en direkt påverkan på medborgarnas
vardag.
Dagvattenfrågan har under 2018 utretts och förslag finns på ansvarsfördelning mellan kommun
och kommunaltbolag. Ansvarsfördelningen behöver beslutas under året samt kompletteras med
en konsekvensbeskrivning samt finansieringsmodell.
En tydligare strategi kring arrangemang och event i Sportcentrum behöver tas fram. Samarbetet
med intressenter som näringslivskontor och KFV-marknadsföring behöver även utvecklas.
MIKA projektet som startades upp under 2018 har visat positiva effekter av ett bra samarbete
mellan förvaltningar. Att fortsätta utveckla projektet under 2019 blir viktigt för
integrationsarbetet.
Entreprenören i det nya städavtalet som tecknades under hösten 2018 har haft stora
uppstartsproblem. Att fortsätta följa upp leveransen i städavtalet kommer att vara ett stort fokus
under 2019.
Det digitala systemet för effektiv logistik samt lagerhantering som är under implementering ger
goda möjligheter att tillsammans med kommunens förvaltningar utveckla tjänster inom
lagerhantering.
När det gäller egna interna utmaningar under 2019 är förvaltningens arbete med hälsa och
arbetsmiljö samt den interna kommunikationen prioriterat. Ett stort fokusområde i år och lång
tid framöver är att hantera våra och kommunens utmaningar inom kompetensförsörjning. Här
fortsätter arbetet med den interna rörligheten.
En förutsättning som ligger kvar från förra året och som nog alltid kommer att gälla för en
utvecklingsorienterad serviceförvaltning är balansen mellan driftuppdrag och utveckling. Här
har förvaltningsledningen ett stort ansvar att inte lägga på för mycket nya pålagor och nya
initiativ utöver redan befintliga. Detta både ur ett leverans- men även ur
effektiviseringsperspektiv.
Två politiska strategidokument skall uppdateras under året; Måltidspolitiska programmet samt
Idrottspolitiska programmet.
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Uppdraget till kommunledningsförvaltningen att utreda och ge förslag på pris – och
affärsmodell kommer i hög grad att påverka Service – och teknikförvaltningen redan under
2019, men framförallt i ett längre perspektiv.
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2 Målredovisning
2.1 Tillväxt, jobb och egen försörjning
Väsentliga händelser

Sportcentrum bidrar med besökare till kommunen genom sina olika typer av arrangemang.
Variationen på arrangemangen har ökat och de traditionella idrottsarrangemangen har
kompletterats med exempelvis bilexpo, megaloppis och Nordic Open i discodans. Ett behov
finns att ta fram en strategi som anger vilken typ av arrangemang som gynnar kommunen och
bidrar till kommunens utveckling på bästa sätt.
Den uppfräschade cykelleden Djulöleden som är uppmärkt och går igenom stort sett hela
kommunen har varit efterfrågad och uppskattad av många besökare samt av KFV
marknadsföring som tar emot kommunens turister.
Katrineholms företagare är med och finansierar blomsterfat och julbelysning i kommunen varje
år. Något som är viktigt för att Katrineholm ska bibehålla sin attraktion som trädgårdsstad.
Ett utvecklat samarbete med KFV marknadsföring och citysamverkan har resulterat i flera
gemensamma projekt bland annat en konstfrusen isbana som för andra året anlagts på torget.
Syftet med isbanan är att skapa attraktivitet i stadskärnan och gynna handeln. Ett annat exempel
är arrangemanget kring sommarens fotbolls-VM som skapade stort engagemang i kommunen.
Två av matcherna kunde med korta och intensiva förberedelser sändas på storbild till storpublik
i stadsparken.
Förvaltningen arbetar med ett EU finansierat projekt- MIKA projektet, mat och integration i
Katrineholm. Projektet har till syfte att ta tillvara på kompetens inom mat och gröna näringar.
Det rör sig om utlandsfödda som står långt från arbetsmarknaden i dag och uppbär
försörjningsstöd. Målet är att nå eller komma närmare självförsörjning på individnivå. Detta
sker genom att matcha och komplettera redan befintliga kunskaper med teori och praktik samt
att förstärka sitt användande av svenska språket.
Genom olika praktikplatser har MIKAs deltagare bland annat varit ute på privata praktikplatser
inom gröna näringar men även inom kommunens växthus och offentliga kök. De har också
genomgått en grundläggande teoretisk utbildning inom livsmedelshygien, arbetsmarknad, starta
eget och svenska språket mm. Språkträningen är också en mycket viktig del i praktiken.
Förvaltningens verksamhet lämpar sig väl att ta emot och stötta personer som av olika
anledningar befinner sig en bit bort ifrån den ”vanliga” arbetsmarknaden. Det kan till exempel
röra sig om personer som har olika fysiska, psykiska, och/eller språkliga hinder. Exempel på
sådana insatser är vuxenutbildning tillsammas med bildningsförvaltningen och Viadidakt.
Utbildningarna har inte bara gett goda möjligheter för den enskilde, utan bidrar också till
service- och teknikförvaltningens kompetensförsörjning inom ett svårrekryterat område. De
flesta som genomför utbildningen går sedan vidare till jobb i kommunens organisation. Av de
sex personer som slutförde utbildningen har fem fått någon form av anställning på Mat och
Måltider. Ett annat exempel är MIKA-projektet som nämns ovan. Inom MIKA har åtta deltagare
fått möjlighet till en timanställning på mat och måltider och en deltagare utbildar sig vidare
inom omsorgsprogrammet.
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Resultatmål/Uppdrag
Växande handel och besöksnäring
KS, KULN, STN

Kommentar
Sportcentrum fortsätter med många välbesökta arrangemang
på Backvallen, i Gymnastik-/tennishallen samt
Duveholmshallen. De största arrangemangen planeras i
samverkan med KFV marknadsföring och kommunens
berörda förvaltningar för att uppnå bästa resultat.

2.2 Attraktiva boende- och livsmiljöer
Väsentliga händelser

Djulögruppen som består av företagare, föreningar och representanter från kommunen fortsätter
sitt samarbete. Under årets har en vision/ett program för djulöområdets utveckling tagits fram,
det behöver man bryta ner och göra verkstad av. Första delen av gångstråket vid
strandpromenaden har tillgänglighetsanpassats och belysts under året. Småbåtshamnen har
städats upp och nya rutiner för vinterförvaring av småbåtar har tagits fram. Gamla växthuset har
renoverats.
Kommunens genomfarter har under de senaste tre åren byggts om till stadsgator. I samband med
detta har tidigare gatumiljö utvecklats till parkmiljö. Konstgräs, som tar hänsyn till en
funktionell dagvattenhantering, har lagts in i refuger, mellan körbanor och i rondeller för att
värna om framtida driftskostnader och arbetsmiljö. Talltullen med ett hektar ny parkmiljö har
vuxit fram med 150 nyplanterade träd, och stadens största perennaplantering. Utmaning med
den varma och torra sommaren under pågående etablering.
Romance var 2018 års tema på sommarblommor.
Lekplatser i Forssjö och Björkvik har byggts om och tillgänglighetsanpassats till moderna
lekplatser där alla kan samlas. Utöver traditionell lekutrustning finns grillplats och nu även
trygghetsbelysning i dessa parker.
Sveaparken är nu Katrineholms största lekplats. Ett flerårigt projekt där första etappen invigts
under året. Lekplatsens lekvärde har höjts och lekytorna har tillgänglighetsanpassats. En fyra
meters spindel har monteras och vattenlek finns nu i parken.
Forssjöområdet håller på att utvecklas till ett fritids- och strövområde. Ett arbete som ska göras
för att värna om kommunens unika vattentäkt och naturvärden. En parkeringsplats i anslutning
till fritidsområdet har anlagts under året. Planeringsarbete pågår inför anläggandet av en ny
vandringsled mellan den nya parkeringen och skirtorps gård.
Satsningen på asfaltering och beläggningsarbeten fortsätter. Den långa vintern och vädermässigt
ogynnsamma vårvintern tog hårt på de asfalterade vägarna. Det stora antalet potthål och
vägskador har under årets repareras och det arbetet fortgår kontinuerligt. Större omläggningar
har gjorts med tidigare väginventering som underlag, så att det asfalteras i rätt tid, där behoven
är som störst och man får ut mest av pengarna.
Åtgärder för att efterleva kommunens parkeringsstrategi har vidtagits. Parkeringsplatser har
tillskapats på befintliga gator i staden, där så är möjligt. En ny tillfällig pendlar-parkeringsplats
har byggts på norr.
Planering av tester för en ny metod (sopsaltning) för vinterväghållning på gång och cykelvägar
pågår. Försöken kommer att genomföras tillsammans med en cyklande testpatrull bestående av
frivilliga intresserade medborgare. Testpatrullen kommer att föra daglig dialog med ansvarig
arbetsledare genom kommunens felanmälan-app. Detta för att få snabb feedback och kunna
jobba med ständiga förbättringar.
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Resultatmål/Uppdrag
Till- och frångängligheten i kommunala lokaler ska öka
KS, BIN, BMN, STN, VIAN, VON, KFAB

Kommentar
Systematiskt brandskyddsarbete har varit en prioriterad fråga
under året, både i egenägda fastigheter och de där
verksamhet bedrivs som hyresgäst.
Tillgänglighet är ett av fyra prioriterade områden i det
Idrottspolitiska programmet och ett kriterium för service- och
tekniknämndens föreningsbidrag.
Vid renovering, om- och tillbyggnad tas
tillgänglighetsperspektiv och gällande byggnormer för det
samma alltid i beaktande.

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

Indikatorerna visar att nöjdheten med kommunens gator,
vägar och gång-/cykelvägar har minskat marginellt (sedan
förra mätningen 2016), resultatet är också marginellt högre än
genomsnittet i Sverige.

2.3 Utbildning
Väsentliga händelser

Konsekvenserna av en växande förskoleverksamhet är en stor utmaning för förvaltningen. Att
analysera driftskonsekvenser av en utbyggd förskola är ett ständigt pågående uppdrag. För att
kunna ge en god och resurseffektiv service krävs goda planeringsförutsättningar. För att
åstadkomma detta är ett önskemål att förvaltningen får möjlighet att delta tidigare i det
strategiska planeringsarbetet.
Service- och teknikförvaltningen kan på olika sätt bidra till att utveckla elevernas
måltidsmiljöer. I samarbete med kulturförvaltningen och bildningsförvaltningarna har till
exempel en konstnär anlitats. Resultatet av samarbetet blev en uppskattad muralmålning i
Nyhemsskolans restaurang. Vid Nyhemsskolans restaurang har också måltidsmiljön utvecklats
genom färdigställandet av en uteplats. En annan viktig fråga är utvecklingen av
måltidspedagogiken inom förskolan. Vid Guldregnets förskola har under hösten en dietist och en
kock hållit workshops i måltidspedagogik. Arbetet kommer att fortsätta under 2019.
Kommunen har haft flera nomineringar till White guide bland annat i kategorierna; Årets
skolkök, Årets boendechef, Årets stjärna samt Årets gastronomiska rektor.
Under 2018 drivs projektet "Kostens betydelse i det offentliga rummet", med Landstinget
Sörmland som uppdragsgivare. Ett samverkansprojekt mellan primärvård, kommun och
länsstyrelse. Projektet avser att utveckla en samverkansmodell där hela Katrineholm blir
engagerad i att ”peppa” för bättre mat- och fikavanor. Som grund för arbetet används den
vetenskapliga metoden nudging. Kampanjen ”I Katrineholm är det lätt att göra bra val” har
bland annat genomföras i Duveholmsgymnasiets café.
Resultatmål/Uppdrag
Andelen elever som mår bra och trivs i skolan ska öka
BIN, STN

Kommentar
Under 2018 har service- och teknikförvaltningen fortsatt att
utveckla måltidsmiljön i kommunens skolrestauranger och
samtidigt har vaktmästare, anställde vid förvaltningen, fortsatt
att äta pedagogiska luncher i skolrestauranger. Den
pedagogiska måltiden innebär en utökad vuxennärvaro i
skolrestaurangerna vilket bedöms skapa en lungnare
måltidsmiljö samt ett bättre förhållande till eleverna.
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2.4 Omsorg och trygghet
Väsentliga händelser

Ett strategiskt kommunövergripande arbete gällande ANDTS-frågor (alkohol narkotika droger,
tobak och spel) pågår där målgruppen främst är barn- och ungdomar. En kommunövergripande
kartläggning visar att nämndens verksamheter kan ha betydelse i detta arbete bland annat genom
ställningstaganden i det idrottspolitiska programmet.
Förvaltningsbrosk är ett nyinrättat forum där kommunens säkerhetschef möter upp och
samverkar i trygghetsfrågor. Detta ger en mer regelbunden dialog som syftar till att
vidareutveckla kompetens samt att förebygga otrygghet och skadegörelse.
Till- och frångängligheten kommunens lokaler ska öka. Vid renovering, om- och tillbyggnad tas
alltid gällande tillgänglighetsnormer i beaktande. Kvarstår gör en fullständig inventering av
förvaltningens fastigheter. Deltagande i funktionsrättsrådet ger utveckling i tillgänglighetsfrågor
som exempelvis nytt ledstråk på torget, annan typ av skyltning och hänvisning på torget,
trygghetsbelysning kvarteret Ringblomman m.m.
Förvaltningen deltar kontinuerligt i trygghetsvandringar i olika delar av kommunen, generellt
ser resultaten bra ut. Exempel på åtgärder som brukar upptäckas är någon skylt som behöver
bytas ut, någon busskur som behöver åtgärdas, kanske något klotter som behöver saneras. I
området kring Backavallen och i Sveaparken har trygghetsfrämjande åtgärder genomförts,
buskage och träd har tagits ner och belysning har förbättrats.
Medarbetarna inom nämndens verksamhetsområden arbetar i hela kommunen och har en viktig
funktion i sina uppdrag att uppfatta otrygga situationer och att agera som vuxna. Vaktmästarna
är en av yrkeskategorierna som har en viktig roll, allt från pedagogiska måltider, vuxennärvaro i
skolrestaurangerna till att vaktmästare har med sig elever i arbetet i samarbete med #jagmed och
lyckliga gatorna vilket resulterar i en bättre relation till eleverna och en markant minskning av
skadegörelse på skolorna.
Service- och teknikförvaltningen arbetar på ett bra sätt kring måltidsfrågor. Detta bekräftas
bland annat genom att andra kommuner efterfrågar goda exempel. Bland annat har Leksands
kommun varit i Katrineholms kommun på studiebesök. Syftet med besöket var att se hur
Katrineholms kommun arbetar med måltiden inom äldreomsorgen. Studiebesöket arrangerades i
samverkan mellan Service- och teknikförvaltningen och Vård- och omsorgsförvaltningen. Ett
exempel är Historiesmakarna som arrangerades för andra gången. De som bor på kommunens
äldreboenden samt de som bor hemma och har matlådeleverans fick göra en historisk resa i
matkultur. Även i skolorna serverades mat med historisk prägel. Igelkottens restaurang deltog
även i utmärkelsen Arla Guldko, i kategorin Bästa Seniormatglädje. De placerades på en
välförtjänt andraplats.
Ett arbete med utveckling av matdistributionen har påbörjats. Ett pilotprojekt har genomförts i
Valla hos brukarna med matdistribution. De har fått möjligheten att välja mellan tio olika
maträtter varje vecka. Då pilotprojektet föll väl ut ska modellen införas i hela Katrineholms
kommun under 2019. Arbetet sker i samverkan med vård- och omsorgsförvaltningen.
Olika aktiviteter för att öka trivseln på kommunens särskilda boende har genomförts. På
Igelkottens boende har Mat och måltider deltagit på Festival för mogna samt haft grillkväll med
helgrillat vildsvin och lamm, och för att ytterligare sätta en guldkant på dagen har nu även
serveringstillstånd beviljats på Yngaregårdens och Almgårdens särskilda boende på
landsbygden.
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Samarbetet med vård och omsorgsförvaltningen och dietistuppdraget har man under året arbetat
med funktionsnedsättningsområdet och utbildat Sapere-ombud. Även alla nyanställda inom
området har fått grundläggande utbildning i Sapere (sinnesträning).
Uppföljning av handlingsplan för jämställdhet

Utifrån den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och
regional nivå CEMR) har service- och teknikförvaltningen upprättat en handlingsplan för
jämställdhet. Handlingsplanens syfte är att främja att reell jämställdhet skapas i praktiken. Enligt
artikel 21 i handlingsplanen ska förvaltningen arbeta för ökad säkerhet och trygghet för
kommunens medborgare. Trygghetsvandringar är en central aktivitet i detta arbete, men serviceoch teknikförvaltningen arbetar även med andra trygghetsskapande aktiviteter.
Resultatmål/Uppdrag
Minskad risk för undernäring för äldreomsorgens
brukare
STN, VON

Kommentar
Medelvärdet för vårens nattfastemätning var 10 timmar och 58
minuter. 46 procent hade nattfasta kortare än 11 timmar vilket
är en ökning (förbättring) jämfört med föregående mätning.
Vid jämförelse mellan de mätningar som gjordes 2017 och
2018 framgår att andelen brukare med nattfasta kortare än 11
timmar har ökat från 35 % (våren 2017), 39 % (hösten 2017)
till 46 % (våren 2018) respektive 44 % (hösten 2018). En
faktor som kan tänkas ha bidragit till denna höjning är att
dietisterna under hösten 2017 påbörjade arbete med
målsättningen att alla enheter ska erbjuda förfrukost. Det har
även förekommit vissa förändringar avseende
schemaläggningen, framförallt under morgonen. Detta syftar
till att ha en något högre personaltäthet i samband med
frukost samt övriga morgonrutiner.
Efter nattfastemätningen våren 2017 tog verksamheten fram
en strategi bestående av fyra fokusområden. Dessa områden
är samverkan mellan professioner, ledarskapet, utbildning av
omvårdnadspersonal och tätare uppföljningar av resultatet.
Sjuksköterskor, enhetschefer, dietister och verksamhetschef
träffas två till fyra gånger per år och går igenom resultatet i
nattfastemätningen. Vid dessa samverkansträffar arbetar
enhetschefer och sjuksköterskor gemensamt fram åtgärder.
Arbetssättet bygger på att identifiera goda exempel och
implementera dessa arbetssätt i hela verksamhetsområdet.
Verksamheten har förbättrat sitt resultat med hjälp av det här
arbetssättet och kommer därför fortsätta arbeta på detta sätt.
Uppgifter hämtade från Vård- och omsorgsförvaltningen.

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

Till 2018 års verksamhetsplanering var en uppmaning till
service- och teknikförvaltningens samtliga verksamheter att
särskilt planera för aktiviteter kopplade till trygghet.
Förvaltningens olika verksamheter hörsammade uppmaningen
och en mängd olika trygghetsskapande aktiviteter har
planerats och genomförts.
Nedan följer att urval av aktiviteter som genomförs i
verksamheten och som samtliga, i olika omfattning, bedöms
bidra till ökad säkerhet och trygghet.


Gatubelysning med trygghetsfokus



Ren och fin utemiljö



Klottersanering



Halkbekämpning



Vuxennärvaro i det offentliga rummet



Trygghetsvandringar



"Lilla Brosk/ Förvaltningsbrosk" (en
förvaltningsgrupp för ökad trygghet och säkerhet)



Utvecklat brandsskyddsarbete
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2.5 Kultur, idrott och fritid
Väsentliga händelser

Föreningsservice har under året utvecklats och en tydligare organisation har kommit på plats,
målet är att förbättra stöd och support till kommunens föreningar. En del av organisationen
arbetar med föreningarnas verksamhet och en annan med anläggningar och byggnader.
Samarbete med projektet Lyckliga Gatorna är en del i Föreningsservice arbete med att skapa
meningsfull sysselsättning för barn och ungdomar.
Ett stort antal utvecklingsprojekt pågår med syfte att förbättra förutsättningarna för
föreningslivet att bedriva sin verksamhet i Katrineholm. På Sportcentrumområdet pågår
förverkligande av den framtagna visionen för området. Utvecklingen av Backavallen som helhet
är ett projekt som ligger i uppstartsfas där nära samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen
ger goda förutsättningar för gamla och nya medborgare till en aktivt och hälsosam fritid. Fokus i
projektet är konvertering av köldmedium och byggnation av nya omklädningsrum och
personalutrymmen.
Ett flertal byggprojekt har slutförts och några pågår. I samarbete med KFAB har foajén och den
utvändiga entrén renoverats och ett förråd på baksidan av DE- hallen är inflyttningsklart. Etapp
tre (av fyra) vi Backavallens stora betongläktare är i färdigställd och renovering
konstgräsfotbollsplanen är slutförd. Dammängens anläggningar har fått en ny
dricksvattensanläggning på plats. Dessutom planeras det för en ny konstgräsplan i Värmbol,
renovering av Gymnastik- och tennishallen pågår och upprustning av kommunens elljusspår
sker etappvis. Under sommaren 2018 har byte av det uttjänta konstgräset på Backvallen skett.
Utbytet medför en högre kvalité i alla aspekter som t ex. spelbarhet. Där stor vikt har lagts till
miljöaspekter, granulatfällor och granulatsarg har lagts runt hela planen samt sättet att sköta
planen har medfört en miljövänligare hantering. Planen är besiktad av svenska fotbollsförbundet
som har ett utfärdat ett certifikat för svenska fotbollsförbundets krav för breddfotboll på
konstgräs.
Isbanan på torget under vintern 2017/2018 blev en succé och antal utövare ökade även under de
tider som allmänheten hade tillgång till övriga konstfrusna isbanor i kommunen.
Det nya reglementet för service- och tekniknämndens föreningsbidrag syftar till att ge mer
jämställda kultur- och föreningsverksamheter. Ett resultat av detta är ett utvecklingsarbete som
har genomförts med berörda föreningar för en mer jämställd ishall.
Service- och teknikförvaltningen möter fortlöpande upp föreningar och medborgare för att
informera om folkhälsofrågor. Nämndens idrottspolitiska program ställer också tydliga krav
kring arbete mot alkohol, narkotika, droger, tobak och spelmissbruk samt för god folkhälsa. Det
ställs också krav på föreningar som söker bidrag att ha en ANDT-policy. I arbetet med att
förbättra invånarnas levnadsvanor är det måltidspolitiska programmet av stor betydelse.
Efter ett kakelras i simhallen i maj 2018 har en stor renovering tagit fart. Enligt KFAB’s tidplan
för projektet beräknas den stora bassängen öppnas under sommaren 2019. Verksamheten har
påverkats på flera sätt. Det stora bortfallet av besökare har gjort att personal varit flexibla i sitt
arbetssätt och jobbat på olika ställen inom Sportcentrum. Simundervisningen har endast
bedrivits för skolans elever, förskoleklasser och den privata undervisningen har helt uteblivit.
Katrineholms simsällskap har arrangerat träningsresor till Flen och Vingåker med vissa
träningsgrupper, föreningen är orolig för en stor minskning av medlemsantal.
Föreningsservice har under hösten haft träffar med service- och teknikförvaltningens
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bidragsberättigade föreningar för att skapa en tydligare bild av hur den nya bidragsformen har
slagit igenom.
Under hösten har verksamheten i Katrineholms Idrottsallians utvärderats, detta efter att
Alliansen ansökt om nytt bidrag efter det första uppstartsbidraget som beviljades 2017. Ett antal
dialogmöten med representanter från Alliansens styrelse resulterade i att nämnden lämnade ett
avslag på den nya ansökan. Alliansen meddelade därefter att de avsåg att lägga ner sin
verksamhet. Fritidsbanken som driftats av Katrineholms Idrottsallians togs om hand av
kommunen. Planering av ett nyöppnande i kommunens regi pågår.
Resultatmål/Uppdrag
Fler invånare ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och
fritidslivet
BIN, KULN, STN, SOCN, VON

Kommentar
Föreningsservice har under året utvecklats och en tydligare
organisation har kommit på plats, målet är att förbättra stöd
och support till kommunens föreningar. En del av
organisationen arbetar med föreningarnas verksamhet och en
annan med anläggningar och byggnader. Ett stort antal
utvecklingsprojekt pågår med syfte att förbättra
förutsättningarna för föreningslivet att bedriva sin verksamhet i
Katrineholm (ny konstgräsplan Värmbol, jämställd ishall,
skidspår på Backavallen, nytt konstgräs Backavallen, ny
dricksvattenanläggning Dammängen renovering av
Gymnastik- och tennishallen, upprustning av kommunens
elljusspår m.m.)
Samarbete med projektet Lyckliga Gatorna är en del i
Föreningsservice arbete med att skapa meningsfull
sysselsättning för barn och ungdomar.

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

Vid Sportcentrumområdet pågår förverkligande av den
framtagna visionen för området. Ett flertal byggprojekt har
slutförts och några pågår. I samarbete med KFAB har foajen
och den utvändiga entrén renoverats och ett förråd på
baksidan av DE- hallen är inflyttningsklart. Etapp tre (av fyra)
vi Backavallens stora betongläktare är i färdigställd och
renovering konstgräsfotbollsplanen är slutförd. Dammängens
anläggningar har fått en ny dricksvattensanläggning på plats.
Isbanan på torget under vintern 2017/2018 blev en succé och
antal utövare ökade även under de tider som allmänheten
hade tillgång till övriga konstfrusna isbanor i kommunen.
Friluftsbad och motionsspår fortsätter att upprustas som
exempel kan nämnas den nya bryggan vid Duveholmsbadet.

Sportcentrum ska ha nöjda utövare och besökare
STN

Tidigare kundundersökningar pekar på stor nöjdhetsgrad med
Sportcentrum vilket också påvisas med återkommande kunder
år från år. Senaste undersökningen gjordes en tid tillbaka och
renoveringsprojekten som genomförts kan ha haft en negativ
påverkan. Mätningen ligger vilande och utvecklingsmöjligheter
för en ny mätmetod undersöks

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

Återkommande aktiviteter så som utematlagning och
trubadurkvällar har genomförts och uppskattats av brukarna.
Förvaltningen arbetar också aktivt för att möta gästernas
önskemål. I samarbete med vård- och omsorgsnämnden finns
en trädgårdsmästare anställd. Trädgårdsmästaren hjälper till
att aktivera brukarna.

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

Det nya reglementet för service- och tekniknämndens
föreningsbidrag bidrar till mer jämställda kultur- och
föreningsverksamheter.
Ett utvecklingsarbete har bedrivits i ishallen tillsammans med
berörda föreningar för en mer jämställd ishall.

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

Service- och teknikförvaltningen möter fortlöpande upp
föreningar och medborgare för att informera om
folkhälsofrågor. Nämndens idrottspolitiska program ställer
också tydliga krav kring arbete mot alkohol, narkotika, droger,
tobak, (samt nu även spelmissbruk) samt för god folkhälsa.
Det ställs också krav på föreningar som söker bidrag att ha en
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Resultatmål/Uppdrag

Kommentar
ANDT-policy. I arbetet med att förbättra invånarnas
levnadsvanor är det måltidspolitiska programmet av stor
betydelse.
Under 2018 drivs projektet "Kostens betydelse i det offentliga
rummet", med Landstinget Sörmland som uppdragsgivare. Ett
samverkansprojekt mellan primärvård, kommun och
länsstyrelsen. Projektet avser utveckla en samverkansmodell
där hela Katrineholm blir engagerad i att ”peppa” för bättre
mat- och fikavanor. Som grund för arbetet används den
vetenskapliga metoden nudging. Kampanjen ”I Katrineholm är
det lätt att göra bra val” ska bland annat genomföras i
Duveholmsgymnasiets café.
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2.6 Hållbar miljö
Väsentliga händelser

Duveholmsleden har tillgänglighetsanpassats under året. Cykelleden, Djulöleden har fått en
uppfräschning med ny skyltning och delvis ny sträckning. Leden är också inlagd i Naturkartan.
En fordonsstrategi är framtagen för förvaltningen, strategin ger en helhetsbild av befintlig
fordons- och maskinpark. Vartefter utbyten och nyinköp görs slussas fossildrivna fordon och
maskiner ut. Vid fordonsutbyte görs omvärdering av traditionella arbetsfordon för att hitta mer
miljösmarta alternativ som exempelvis elfordon. HVO-diesel (hydrerad vegetabilisk olja)
används som ersättning till traditionell fossil-diesel där det är möjligt. Förvaltningen har
investerat i ett antal fordon t.ex. en ny matbil som drivs på HVO. Kartläggning pågår även för
utbyggnad av laddplatser för elbilar.
Under året 2018 var ambitionen att inskaffa biokol lokalt. Biokol används som ett miljövänligt
alternativ till jordförbättrare och näringsbärare vid nyplanteringar. Problem med leverantörer har
inneburit nya alternativa möjligheter. Ett samarbete med energiparken i kommunen (ECT) har
inletts. De har nyligen startat upp en biokolsanläggning. Under 2019 kommer samarbetet
fördjupas och utvecklas ytterligare. Ett försök att näringsrika kolet med ”fermenterad” närig
(framställs av bioprodukter) kommer att genomföras.
I kommunens växthus har en recirkuleringsanläggning färdigställs, vilket innebär att
vattensystemet är slutet och inte släpper ut några näringsämnen i naturen. En energioptimering
har också genomförts för att minska energiförbrukningen motsvarande 25 procent av
årsförbrukningen.
Genom att sätta ett tydligt fokus på hållbarhetsfrågor bidrar vi också till att öka medarbetarnas
intresse för frågorna. Ett exempel är när förvaltningens vaktmästare initierar diskussioner med
KFAB i syfte att byta ut traditionella ljuskällor i kommunens fastigheter till med hållbara
alternativ. Förvaltningen samarbetar aktivt med Viadidakt ”Bytestorget” där möbler från
kommunens alla verksamheter nu i större utsträckning lämnas för återvinning.
Tillämpning av kommunens kemikalieplan har medfört en minskning av mängden och
exponeringen av farliga ämnen och kemikalier i förvaltningens verksamheter.
Ett stort röjningsarbete har genomförts vid Gersnäs gård i samarbete med Länsstyrelsen. Syftet
är att öka den biologiska mångfalden, höja naturvärdena. Unikt på platsen är förekomsten av
skalbaggar som nu fått bättre förutsättningar.
Kommunens arbete med dagvatten har startats upp under året. Många olika åtgärder, stora som
små kommer att tas om hand framöver. Bland annat ska diken ut till Näsnaren saneras,
renoveras och en ökad kapacitet på dagvattenavrinning uppnås.
I syfte att arbeta med klimatsmart mat och nå ökat gästfokus i kommunens måltidsverksamhet
inom förskola, skola och äldreomsorg arbetar service- och teknikförvaltningen med ständig
utveckling. En återkommande utmaning är att minska matsvinnet. Stora förväntningar att lyckas
med det uppdraget är kopplat till utvecklingen av en e-tjänst för specialkostintyg och frånvaro.
Detta utvecklingsarbete behöver ske i samarbete mellan service- och teknikförvaltningen,
bildningsförvaltningen och IT- och kommunikationsavdelningen.
Sommarens torra och varma väder har inneburit svårigheter för flera av kommunens lokala
leverantörer av livsmedel. För att mildra konsekvenserna har stödköp av kött gjorts från dessa
leverantörer. Torkan och värmen har också gett sämre skördar än normalt för kommunens
lantbrukare. Kommunen har med anledning av det erbjudit lantbrukarna att slå gräs på
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kommunens mark, vilket har tagits emot väl. Vädret har också inneburit en extra ansträngning
för service- och teknikförvaltningens verksamheter. Stora nyplanteringar av träd, gräs och
perenner har krävt mycket bevattning. För att hushålla med vattnet har bevattningen skett på
kvällen och natten.
Uppföljning av handlingsplan för jämställdhet

Service- och teknikförvaltningen arbetar även med andra uppdrag som på olika sätt sorterar
inom målområdet. Utifrån den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och
män på lokal och regional nivå (CEMR) har service- och teknikförvaltningen upprättat en
handlingsplan för jämställdhet. Handlingsplanens syfte är att främja att reell jämställdhet skapas
i praktiken. Enligt artikel 24 i handlingsplanen ska förvaltningen arbeta för en hållbar utveckling
utifrån olika perspektiv. Som ett led i detta arbete har service- och teknikförvaltningen arbetat
fram en egen modell för hållbarhetsredovisning. Service- och teknikförvaltningens modell är
inspirerad av nämnda Artikel 24 i CEMR men även Agenda 2030 och breddar
hållbarhetsperspektivet. När det gäller perspektivet hållbar miljö är förvaltningens möjlighet att
bidra till att minska kommunens miljöpåverkan är stora. Stora inköpsvolymer i kombination
med att förvaltningen ansvarar för verksamhet inom områden som är miljöpåverkande, gör att
service- och teknikförvaltingen kan göra stor skillnad.

Resultatmål/Uppdrag

Kommentar

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

Fortsatt arbete förvaltningens i Fossilfritt 2030 avtal har
tecknats för HVO En elbil samt en matbil som drivs med HVO
har köpts in, Fungerar jättebra.

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

En översyn av energisystemet i kommunens växthus har
medfört energibesparingar. Fortsatt planering av ett
styrsystem för kommunens gatubelysning pågår, vilket
kommer att möjliggöra ytterligare energibesparingar. En ökad
medvetenhet och ständiga små medvetna handlingar i
vardagen ger effekter.

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

Planering inför framtagande av ny skogsbruksplan pågår i
syfte att vara anpassad till miljöcertifieringen FSC,
kommunens Grönplan och senaste Översiktsplan.

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

Skyddad natur har bevarats, röjning och skogsavverkning har
utförts i bland annat Gersnäsområdet.

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

Arbetet fortgår enligt våra mål i det måltidspolitiska
programmet.

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

Utfallen av Liv och hälsa ung (inom skola 2017) Qualis 2018
visar oförändrat kundnöjdhet och Öppna jämförelser (inom
vård- och omsorg) har sammanställts och visar att
kundnöjdheten oförändrat. Under februari 2019 så kommer
bildningsförvaltningen skicka sin egen attitydsundersökning
istället för qualis.

2.7 Ekonomi och organisation
Väsentliga händelser

Service- och teknikförvaltningens flytt till nya verksamhetslokaler i Rådmannen har under året
utmanat vår organisation. Flytten har krävt omfattande insatser före, under och efter flytten.
Utmaningarna har gällt både ekonomi samt att anpassa organisationen till de nya
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förutsättningarna, men även att lösa de mjuka frågorna har krävt mycket tid av både medarbetare
och chefer.
Förvaltningen har under året arbetat intensivt utifrån en strategikartan mot det interna målet en
fantastisk förvaltning. Strategikartan är ett sätt att beskriva hur vår resa från bra till fantastisk ser
ut. Förbättringsresan innehåller utveckling inom fem olika perspektiv, där alla perspektiv är lika
viktiga för slutmålet. Aktiviteterna som kopplar till strategikartan ska samtliga, på olika sätt och
i olika omfattning, leda till en effektivisering av service- och teknikförvaltningens verksamheter.
Detta är nödvändigt inte minst då förvaltningens uppdrag växer samtidigt som resurserna är
begränsade.
Ekonomi är ett av perspektiven i strategikartan. I alla delar av det ekonomiska
utvecklingsarbetet, från löpande driftsekonomi till förvaltningens investeringsprojekt, ska
begreppet kostnadsmedvetenhet vara en ledstjärna. Kostnadsmedvetenheten säkerställs genom
ordning och reda i ekonomin, ett tydligt fokus på enheterna och regelbundna uppföljningar för
både driften, investering och upphandlingar. Ett arbetssätt som, under senare delen av 2018 när
försiktighet i kostnadsutveckling har gällt, har visat sig framgångsrikt. Service- och
teknikförvaltningen har även lyckats hantera egna stora ekonomiska utmaningar under året. Där
intäktsbortfall i simhallen, flyttkostnader, ökade kostnader inom livsmedel, el samt drivmedel är
några viktiga faktorer.
Vid tre tillfällen under året sätter service- och teknikförvaltningen extra fokus på frågor som
syftar till att utveckla och förbättra arbetsmiljön. Frågorna presenteras som teman och bestäms
redan under den årliga verksamhetsplaneringen. När ett nytt tema ska "rullas" ut i
organisationen börjar det med en presentation för förvaltningens chefer. Cheferna får sedan med
sig ett "utbildningspaket" som ska användas på enheternas arbetsplatsträffar. Formen för arbetet
bedöms underlätta spridningen av informationen och bidra till att alla förvaltningens
medarbetare får samma information vid ungefär samma tillfälle. Cheferna som presenterar de
olika temana vid sina arbetsplatsträffar har, förutom utbildningsmaterialet också ett stöd i att
man tillsammans med förvaltningens andra chefer gått igenom det aktuella temat. 2018 års
tema-områden är Tillbud och skador, kränkande särbehandling, samt
medarbetarskap/glädjespridare.
Förvaltningen har under året förfinat och utvecklat mötestrukturen för ledning och chefer för att
bättre kunna styra tillsammans mot en helhet. En grundbult i förvaltningens strategikarta mot en
fantastisk förvaltning är den röda tråden från kommunplan till medarbetaröverenskommelse, här
läggs även en gemensam strategi för lönesättning till. Den röda tråden har under året befästs och
ses nu av allt fler som en naturlig del av verksamheten.
Den 1 oktober påbörjades ett nytt städavtal för kommunens entrepenadstäd. Inför den nya
avtalsperioden har justeringar i frekvenser och moment genomförts för att vara i nivå med
gällande rekommendationer från folkhälsorådet. Frekvent använda toaletter på skolor städas två
gånger om dagen för att nämna ett exempel. Tyvärr har de första månaderna på det nya avtalet
varit turbulenta då det nya företaget inte levererat enligt den upphandlade kvalitén. De
allvarligaste avvikelserna har varit på de större skolenheterna i centralorten.
Föreningsservice har under året utvecklats och en tydligare organisation har kommit på plats,
målet är att förbättra stöd och support till kommunens föreningar. En del av organisationen
arbetar med föreningarnas verksamhet i form av stöd och bidrag och en annan del med
utveckling av anläggningar och byggnader.
Förvaltningen har för andra året ansvarat för kommunfesten. Planering samt genomförande av
kommunfesten är ett gott exempel på hur ett effektivt samarbete över enhetsgränser ger goda
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resultat. Både vad gäller kvalité men även ur kostnadssynpunkt.
Kransorternas telefoni har digitaliserats vilket har inneburit att kostsamma kopparledningar har
blivit utbytta mot kostnadseffektivare digitala lösningar. Infracontrol, arbetet med digitalisering
av vaktmästeriets tjänster
Förvaltningen har införskaffat och implementerat ett digitalt system för effektivare
lagerhållning. Systemet ger även möjlighet att spåra och följa leverenser.
Resultatmål/Uppdrag

Kommentar

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

Service- och tekniknämndens resultat uppgår till en halv
procent av förvaltningens ram.

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

Service- och tekniknämnden arbetar ständigt med
kostnadsmedvetenhet, avtalstrohet, uppföljning av avtal och
upphandlingar med mera, för att hålla nere
nettodriftskostnaderna.

Kommunens lokalresurser ska utvecklas för ökad
funktionalitet, kostnadseffektivitet och kundnöjdhet
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB

Service- och tekniknämnden har under året flyttat stora delar
av verksamheten till kvarteret Rådmannen. Flytten bedöms på
sikt leda till ökad effektivitet och funktionalitet samt minskade
kostnader.
I samarbete med KFAB pågår omfattande upprustning i
Sportcentrums anläggningar.

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

• Tillgängligheten per telefon (=samtalet har kopplats fram och
frågan har blivit besvarad) har förbättrats, från 44 till 59% (i nivå
med snittet för övriga kommuner)
• Bemötandet per telefon (=andel besvarade samtal där
intervjuaren bedömt att hen har fått ett gott bemötande) har
förbättrats, från 84% till 92% (högre än snittet för övriga
kommuner).
• Tillgängligheten per e-post (=andel e-postbrev som
besvarades inom en arbetsdag och som innehöll svar på frågan)
har förbättrats, från 80 till 87% (högre än snittet för övriga
kommuner). Hela 93% fick svar inom två dygn, vilket var den
tidigare definitionen på måttet.

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

En kommunikationsplan har tagits fram under året.

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

Den grundläggande strukturen för att skapa
medarbetarengagemang i förvaltningen är den "röda tråden" från
strategisk kommunplan till en medarbetaröverenskommelse. Den
viktigaste aktiviteten för att skapa engagemang är
verksamhetsplaneringen på varje enhet. Processen har förfinats
och förstärkts under året. Andra viktiga aktiviteter under året är
förvaltningens arbete med att fånga medarbetarnas goda idéer
och förbättringsförslag. Den årliga inspirationseftermiddagen är
även en viktig faktor för att skapa engagemang samt känsla av
sammanhang.

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

Kompetensförsörjningsplanen har uppdaterats under året.

Minskad sjukfrånvaro
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON

Fortsatt arbete med strukturerat rehabarbete tillsammans med
personalkontoret har genomförts under året. Satsningen på
hälsovecka, hälsoinspiratörer samt uppmuntran att nyttja
förmånen med friskvårdsbidrag har gett resultat.
Referensgruppen för arbetsmiljö samt hälsa bidrar positivt.
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3 Personalredovisning
3.1 Personalnyckeltal
2018
Mätdatum/
mätperiod

Totalt

2017

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Attraktiv arbetsgivare
Antal månadsanställda personer

30/11

242

135

107

237

133

104

andel tillsvidareanställda

30/11

92 %

96 %

88 %

95 %

96 %

93 %

andel visstidsanställda

30/11

8%

4%

12 %

5%

4%

7%

Andel månadsanställda som arbetar
heltid

30/11

80 %

70 %

93 %

79 %

66 %

95 %

Andel månadsanställda med
heltidsanställning som har valt att
arbeta deltid

30/11

11 %

19 %

1%

-

-

-

Genomsnittlig sysselsättningsgrad,
månadsanställda med
deltidsanställning

30/11

68 %

70 %

57 %

70 %

71 %

58 %

Andel timanställda av totalt antal
årsarbetare

1/12-30/11

5,2 %

3,1 %

2,1 %

6,2 %

7,1 %

5,1 %

Föräldradagar, andel föräldraledig tid
av total årsarbetstid

1/12-30/11

2,6 %

1,8 %

0,8 %

2,4 %

4,1 %

0,5 %

Antal tillsvidareanställda som gått i
pension

1/12-30/11

7

3

4

8

Antal tillsvidareanställda 61 år eller
äldre

30/11

55

28

27

31

14

17

Antal tillsvidareanställda som slutat
på egen begäran

1/12-30/11

8

4

4

8

Total sjukfrånvaro

1/12-30/11

6,4 %

7,8 %

4,9 %

6,3 %

8,0 %

4,3 %

total sjukfrånvaro, anställda -29 år

1/12-30/11

5,7 %

5%

6,1 %

5,6 %

3,8 %

1,9 %

total sjukfrånvaro, anställda 30-49 år

1/12-30/11

3,5 %

3,9 %

2,8 %

3,5 %

3,9 %

2,8 %

total sjukfrånvaro, anställda 50- år

1/12-30/11

8,9 %

11,5 %

6%

10 %

11,9 %

6,5 %

Sjukfrånvaro månadsanställda

1/12-30/11

6,7 %

6,7 %

varav sjukfrånvaro <15 dagar

1/12-30/11

3,1 %

2,5 %

varav sjukfrånvaro 15-90 dagar

1/12-30/11

1,6 %

1,2 %

varav sjukfrånvaro >90 dagar

1/12-30/11

2,0 %

3,0 %

Antal pågående rehabärenden

30/11

13

20

138,0

118,1

Kompetensförsörjning

Hälsa

Personalkostnader
Antal årsarbetare totalt (omräknade
heltider)

1/12-30/11

Total lönekostnad (tkr)

1/1-31/12

-108 809

-112 669

Sjuklönekostnad som andel av total
lönekostnad

1/1-31/12

2,1 %

1,7 %

Kostnad övertid inkl mertid som andel
av total lönekostnad

1/1-31/12

1,7 %

1,5 %

257,56

138,54

119,02

256,1
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Kommentar till personalnyckeltal

Antalet månadsanställda har ökat sedan föregående år. Anledningen är att verksamheten har
utökas inom förskolan men också att tidigare vakanser inom anläggningsverksamheten tillsats
under året. Andelen medarbetare som arbetar heltid ökar i service- och teknikförvaltningen.
Särskilt ökar andelen kvinnor som arbetar heltid. Bedömningen är att utvecklingen är ett resultat
av implementeringen av heltid som norm.
Antalet medarbetare över 61 år visar en tydlig ökning. Detta har tidigare identifierats i serviceoch tekniknämndens rekrytering- och kompetensförsörjningsplan. I planen beskrivs de särskilda
aktiviteter som vidtas i syfte att hantera detta.
Hälsa och arbetsmiljö har varit ett stort fokusområde med aktiviteter som hälsoinspiratörer,
hälsovecka, referensgrupp för arbetsmiljö och hälsa. Grundläggande strukturer för det
systematiska arbetsmiljöarbetet samt förvaltningens arbete med rehabilitering och
korttidsfrånvaro har mejslats fram tillsammans med HR. Sammantaget har förvaltningens
ansträngningar ännu inte gett önskat resultat. Arbetet behöver därför fortsätta och utvecklas
ytterligare för att nå kommunens uppsatta mål. I sammanhanget kan ändå konstateras att
sjukskrivningar över 90 dagar minskar och att antalet rehabiliteringsärenden minskar.

20

151

152
BOKSLUT 2018
Service- och tekniknämnden

4 Ekonomisk redovisning
4.1 Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen
Driftsredovisning, nettoresultat (tkr)
Utfall per 31/12 2018

Budget per 31/12 2018

Avvikelse

Stab

-2 926

-3 340

414

Mat och måltider

-56

211

-267

Verksamhetsservice

1 199

99

1 100

Omlastning/Vaktmästeri

2 020

1 898

122

Gata/Anläggning

-13 883

-11 942

-1 941

- vinterväghållning

-6 632

-6 790

158

Park

-9 968

-9 826

-142

Skog och natur

-4 891

-4 727

-164

Sportcentrum

-32 698

-32 372

-326

Totalt

-102 207

-102 673

467

Kommentar till driftredovisning

Service- och tekniknämnden redovisar ett positivt resultat på 467 tkr. En återkommande
osäkerhetsfaktor i service- och tekniknämndens budget är vinterväghållningen, som beroende på
opåverkbara faktorer (vädret) kan avvika kraftigt från budget åt båda håll. Årets utfall bidrar till
ett positivt resultat.
Service- och tekniknämndens resultat är i linje med den prognos som lämnats under året även
om det finns skillnader mellan enheterna. Trots att nämnden som helhet har ett positivt resultat
så uppvisar enheterna både positiva och negativa avvikelser. De positiva avvikelserna förklaras
främst av lägre personalkostnader än budgeterat vilket i sin tur är ett resultat av flera vakanta
tjänster. Högre kostnader för livsmedel, drivmedel och el påverkar resultatet negativt.

4.2 Ekonomiskt utfall enligt investeringsredovisningen
Investeringsredovisning, nettoresultat (tkr)
Utfall per 31/12 2018

Budget per 31/12 2018

Avvikelse

Övergripande investeringar

10 912

12 119

-1 207

Mat & måltider

3 110

3 620

-510

OLC/Vaktmästeri

610

1 200

-590

Verksamhetsservice

459

460

-1

Gata/Anläggning

11 972

14 313

-2 341

Park

2 441

2 912

-471

Sportcentrum

1 457

3 501

-2 044

Utveckling/Fastighet

6 320

18 337

-12 017

Totalt

37 281

56 462

-19 181

Kommentar till investeringsredovisning

Den totala avvikelsen för service- och tekniknämndens investeringar är drygt 19 mnkr. En
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förklaring till att investeringar inte har utförts i den utsträckning som planerats är att
upphandlingsförfarandet är både komplext och tidskrävande. Det löpande driftsarbetet har
prioriteterats. En annan förklaring till avvikelsen är utmaningen att teckna avtal med
entreprenörer/utförare under rådande högkonjunktur.
I posten övergripande investeringar ingår bland annat investeringsprojektet Fordon och
maskiner. Projektet har en avviksele på knappt två mnkr, huvudsakligen kopplat till försenade
leveranser. I posten finns även projekt som visar en negativ avvikelse.
Inom enhet Gata/Anläggning avser stora delar av de kvarstående investeringsmedel LEDbelysning som ingår i ett kommunövergripande trygghetsprojekt som kommer att genomföras
under 2019.
I posten Utveckling och fastighet finns flera förklaringar till avvikelsen. Posten utgörs av flera
olika projekt. Som tidigare har nämnt är en allmän svårighet att anlita entreprenörer/utförare till
projektet. Detta har tydligt påverkat projekt inom just denna post. Ett stort projekt - ny
konstgräsplan - drivs av samhällsbyggnadsförvaltningen men medlen på sju mnkr finns i
service- och tekniknämndens budget.
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5 Särskilda uppdrag
5.1 Uppdrag från Övergripande plan med budget
Uppdrag
Ökad säkerhet och trygghet

Kommentar
2019-02-08
Till 2018 års verksamhetsplanering var en uppmaning till samtliga
verksamheter att särskilt planera för aktiviteter kopplade till trygghet.
Service- och teknikförvaltningen har en unik möjlighet att öka känslan av
trygghet och säkerhet för medborgare och besökare i Katrineholms
Kommun. Nedan följer att urval av aktiviteter som genomförs i verksamheten
och som samtliga, i olika omfattning, bedöms bidra till ökad säkerhet och
trygghet.


Gatubelysning



Ren och fin utemiljö



Klottersanering



Halkbekämpning



Vuxennärvaro i det offentliga rummet (parkarbetare på stan,
vaktmästare i skolan etc.)



Trygghetsvandringar



"Lilla Brosk" (en förvaltningsgrupp för ökad trygghet och säkerhet)



Utvecklat brandsskyddsarbete

Sammantaget är bedömningen att service- och teknikförvaltningens olika
verksamheter bidrar till ökad säkerhet och trygghet.
Verksamhetsutveckling genom
digitalisering och e-tjänster

2019-02-08
Service- och tekniknämndens App-baserade system för felanmälan
(infracontroll) har under året utvecklats till att även omfatta interna
vaktmästartjänster. Att söka föreningsbidrag elektroniskt är nu möjligt.
Detsamma gäller specialkostintyg. Hanteringen av specialkostintyget ska
utvecklas ytterligare och kopplas till elevnärvaro. (Specialkost-App som ITfunktionen bygger upp tillsammans med Solid Park ska sedan kopplas ihop
med frånvaro-App hos bildningsförvaltningen).
Digitalisering av betalningshantering vid besök i simhallen utreds och
uppföljning av bygg- och anläggningsprojekt på detalj/daglig-nivå, sker
digitalt sedan 2017.
Ytterligare digitaliseringsaktiviteter att lyfta fram i detta sammanhang
(pågående och eller planerad):


Utveckling av Trackingsystemet på Rådmannen, ska fungera både
som paketmottagning men även inventeringssystem



Körjournaler i våra bilar



Smidigare hantering/administration av matkuponger än det vi har
idag



Utveckla system för digital publicering av matsedel



Vidareutveckling med felanmälningsappen



En kraftsamling med att lägga in kommunala planteringar och
gräsytor i en digital mapp har genomförts. Nära 8 000 av
kommunens planterade träd finns nu också registrerade i TekisPark. Genomförd insats bedöms underlätta i verksamhetens
planeringsarbete.



Prov av LEDdrivna marschaller



Digitala bokningsskärmar i sporthallen



Utvecklad egenkontroll av städ (Simhallen)

Sammantaget är bedömningen att service- och teknikförvaltningens
utvecklar verksamheten genom digitalisering och e-tjänster.
Minska sjukfrånvaron, delmål högst 6
procent sjukfrånvaro

2019-02-08
Fortsatt fokus i arbetet med att minska sjukfrånvaron ytterligare. Flera
aktiviteter är genomförda och andra planeras. Exempelvis hälsovecka,
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Uppdrag

Kommentar
"majutmaningen", struktur för rehabilteringsarbetet med stöd från HR,
inspirationseftermiddag samt utbildningssatsning i arbetsmiljö för chefer
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6 Bilaga: Uppföljning av indikatorer
6.1 Tillväxt, jobb och egen försörjning
Resultatmål/U
ppdrag

Indikatorer

Utfall

Växande
handel och
besöksnäring
KS, KULN,
STN

Försäljningsind
ex för
dagligvaruhand
eln

100

Försäljningsind
ex för
sällanköpsvaru
handeln

72

Detaljhandelns
totala
omsättning

1 937 mnkr

Sysselsättning
inom handeln

854

Omsättningen
inom
besöksnäringe
n

762 mnkr

Sysselsättning
en inom
besöksnäringe
n

501

Utfall
kvinnor

Utfall män

Kommentar
2018-09-17
Utfallet avser 2017 och visar faktisk omsättning
dividerad med försäljningsunderlag.
2018-09-17
Utfallet avser 2017 och visar faktisk omsättning
dividerad med försäljningsunderlag.
2018-09-17
Utfallet avser 2017.
2019-01-30
Utfallet avser 2017.
2018-01-28
Utfallet avser 2016 och har ökat från 741 mnkr
föregående år. Utfallet är hämtat från Handelns
utredningsinstitut.
2018-01-28
Utfallet avser 2016 och har ökat från 498
personer föregående år. Utfallet är hämtat från
Handelns utredningsinstitut.

6.2 Attraktiva boende- och livsmiljöer
Resultatmål/U
ppdrag

Indikatorer

Utfall

Utfall
kvinnor

Utfall män

Kommentar

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

Redovisning av
tillgänglighetsf
örbättrande
åtgärder i
kommunala
lokaler

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

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

56

57

55

2019-01-18

Andel invånare
som är nöjda
med
kommunens
gator och
vägar
(belysning,

52

Utfallet avser 2018, betygsindex (av max 100)
enligt SCB:s medborgarundersökning.
Medelvärde samtliga 111 deltagande
kommuner: 55.

53

51

2019-01-18
Utfallet avser 2018, betygsindex (av max 100)
enligt SCB:s medborgarundersökning.
Medelvärde samtliga 111 deltagande
kommuner: 54.
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Resultatmål/U
ppdrag

Indikatorer

Utfall

Utfall
kvinnor

Utfall män

Kommentar

Utfall

Utfall
kvinnor

Utfall män

Kommentar

69%

87%

2018-02-16

underhåll,
snöröjning,
trafiksäkerhet)

6.3 Utbildning
Resultatmål/U
ppdrag

Indikatorer

Andelen elever
som mår bra
och trivs i
skolan ska öka
BIN, STN

Elever/pedago
gisk personal
grundskola,
antal

9,2

Andel flickor
och pojkar som
mår bra

78%

Utfallet avser 2017 och är en sammanvägning
av resultatet för år 7, år 9 och år 2 på
gymnasieskolan.

Andel flickor
och pojkar som
inte använder
tobak, alkohol
eller droger
Elevnärvaro
vid skollunchen
på högstadiet
och vid
Duveholmsgy
mnasiet och
KTC

2018-02-16
Resultat finns för 2017. En genomgång
behöver göras av vilka undersökningsfrågor
som ska användas som underlag för indikatorn.
75%

2019-01-21
Utfallet helår oförändrat delår och utfall 2017.

6.4 Omsorg och trygghet
Resultatmål/U
ppdrag

Indikatorer

Utfall

Utfall
kvinnor

Utfall män

Minskad risk
för undernäring
för
äldreomsorgen
s brukare
STN, VON

Andel brukare i
särskilt boende
med risk för
undernäring
enligt
bedömning i
Senior Alert

58%

57%

42%

Andel brukare i
särskilt boende
med bedömd
risk för
undernäring
som har en
planerad
förebyggande
åtgärd

86%

48%

56%

Andel brukare i
särskilt boende
vars nattfasta
är mindre än
11 timmar
(med hänsyn
taget till den
enskildes
önskemål)

44%

33%

54%

Invånarnas

60%

Ökad trygghet

Kommentar

2018-09-07
Medelvärdet för vårens nattfastemätnig var 10
timmar och 58 minuter. 46 procent hade
nattvasta kortare än 11 timmar vilket är en
ökning jämfört med flöregående mätning.

47%

76%

2018-09-17

26

157

158
BOKSLUT 2018
Service- och tekniknämnden

Resultatmål/U
ppdrag

Indikatorer

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

bedömning av
tryggheten i
kommunen

Utfall

Utfall
kvinnor

Utfall män

Kommentar

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

Andel av till
kommunen
inkommande
uppdrag
avseende
klottersanering
som slutförs
inom 24
timmar

75%

Antal anmälda
våldsbrott i
kommunen
(per 100 000
invånare)

1 523

Antal personer
som skadas
eller
omkommer i
olyckor som
föranleder
räddningsinsat
s

51

Andel olyckor
där
räddningstjänst
ens första
enhet kommer
fram inom
målsatt tid

99%

Antal personer
som utbildats
av
räddningstjänst
en kring
olycksförebygg
ande och
olycksavhjälpa
nde åtgärder

6 532

Andel av de
olyckor som
föranlett
räddningsinsat
s där en första
skadebegränsa
nde åtgärd
gjorts av
enskild

42%

2019-01-20
12 av 16 klotterärenden har santerats inom 24
tmmar. Omfattande klotter är dock inte alltid
möjligt att hinna hantera inom 24 timmar.

2018-09-17
Utfallet avser 2017. Antalet anmälda våldsbrott
har minskat jämfört med föregående år.
Medelvärde kommunerna i Sörmland: 1 162
anmälda våldsbrott per 100 000 invånare.
2019-01-30
Utfallet avser 2018.

2019-01-30
Utfallet avser 2018.

2019-01-30
Utfallet avser 2018.

2019-01-30
Utfallet avser 2018.

6.5 Kultur, idrott och fritid
Resultatmål/U
ppdrag

Indikatorer

Utfall

Utfall
kvinnor

Utfall män

Kommentar

Fler invånare
ska delta aktivt

Andel invånare
som upplever

47%

50%

45%

2019-01-18
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Resultatmål/U
ppdrag

Indikatorer

i kultur-,
idrotts- och
fritidslivet
BIN, KULN,
STN, SOCN,
VON

sig vara
delaktiga i
kulturlivet i
Katrineholm

Utfall

Utfall
kvinnor

Utfall män

Kommentar

Utfallet avser 2018, andel som svarat minst 5
på en skala 1-10 enligt tilläggsfråga i SCB:s
medborgarundersökning.

Andel invånare
som upplever
sig delaktiga i
idrottslivet i
Katrineholm

45%

Antal deltagare
i Perrongens
gruppverksam
heter

280

Antal
deltagare/besö
kare i
kulturnämnden
s
programverksa
mhet

4 619

43%

48%

2019-01-18
Utfallet avser 2018, andel som svarat minst 5
på en skala 1-10 enligt tilläggsfråga i SCB:s
medborgarundersökning.

140

112

Antal
medlemmar i
föreningar som
sorterar under
kulturnämnden
Antal
deltagare/besö
kare i
kulturföreninga
rnas program
Antal aktiva
låntagare på
Katrineholms
bibliotek

8 106

4 375

3 307

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

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

60

62

58

Sportcentrum
ska ha nöjda
utövare och
besökare
STN

Andel nöjda
utövare och
besökare på
Sportcentrum

95%

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

Andel
boendeplatser i
särskilt boende
som erbjuder
minst två
organiserade
och
gemensamma
aktiviteter på
vardagar

98%

2019-01-18
Utfallet avser 2018, betygsindex (av max 100)
enligt SCB:s medborgarundersökning.
Medelvärde samtliga 111 deltagande
kommuner: 61.

2019-01-20
Tidigare kundundersökningar pekar på stor
nöjdhetsgrad med Sportcentrum vilket också
påvisas med återkommande kunder år från år.
Senaste undersökningen gjordes en tid tillbaka
och renoveringsprojekten som genomförts kan
ha haft en negativ påverkan. Mätningen ligger
vilande och utvecklingsmöjligheter för en ny
mätmetod undersöks
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Resultatmål/U
ppdrag

Jämställda
kultur- och
fritidsverksamh
eter
BIN, KULN,
STN, VON

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

Indikatorer

Utfall

Utfall
kvinnor

Utfall män

Andel
boendeplatser i
särskilt boende
som erbjuder
minst en
organiserad
och gemensam
aktivitet per
dag under
helgen

74%

Andel äldre
som svarar att
de är
ganska/mycket
nöjda med de
aktiviteter som
erbjuds på sitt
särskilda
boende

81%

81%

81%

Andel äldre i
särskilt boende
som inte
besväras av
ensamhet

40%

40%

41%

Antal äldre
som äter i de
kommunala
lunchrestauran
gerna

118

Könsfördelning
på Perrongen,
Lokstallet

33%

33%

58%

Könsfördelning
bland
deltagare i det
idrotts- och
fritidsrelaterad
e föreningslivet
inom serviceoch
tekniknämnden
s
verksamhetso
mråden

62%

38%

62%

Andel invånare
som använder
tobak

9%

Andel invånare
med skadliga
alkoholvanor

13%

Kommentar

2019-01-11
118 avser ett snitt under sista halvåret 2018. Vi
ser ett ökat antal äldre som äter i de
kommunala lunchrestaurangerna.

Könsfördelning
bland
deltagare i det
kulturella
föreningslivet
2019-02-05
insamling och bearbetning av statisk pågår,
2018 års utfall kommer att kunna redovisas i
samband med tertrial 1 2019.

9%

9%

2018-02-09
Utfallet avser 2017, andel som röker dagligen.
Andelen dagligrökare har minskat jämfört med
2012. Sörmland: kvinnor 9%, män 9%, totalt
9%.

11%

16%

2018-02-09
Utfallet avser 2017, andel riskbrukare av
alkohol (AUDIT-C med gränserna 6 för män
och 5 för kvinnor). Ufallet kan inte jämföras
med undersökningen 2012. Sörmland: kvinnor
10%, män 14%, totalt 12%.
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Resultatmål/U
ppdrag

Indikatorer

Utfall

Utfall
kvinnor

Utfall män

Kommentar

Andel invånare
med goda
kostvanor

8%

10%

6%

2018-02-09

Andel invånare
som är fysiskt
aktiva

36%

Utfallet avser 2017, andel som äter frukt och
grönt minst 5 ggr/dag. Andelen har ökat något
för kvinnor jämfört med 2012. Sörmland:
kvinnor 8%, män 5%, totalt 6%.
38%

35%

2018-02-09
Utfallet avser 2017, andel som
vardagsmotionerar minst 2½ timmar per vecka.
Ufallet kan inte jämföras med undersökningen
2012. Sörmland: kvinnor 36%, män 34%, totalt
35%.

6.6 Hållbar miljö
Resultatmål/U
ppdrag

Indikatorer

Utfall

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

Andel miljöbilar
av totalt antal
bilar i
kommunkoncer
nen

52%

Kommunens
energiförbrukni
ng ska minska
KS, BIN,
KULN, STN,
SOCN, VIAN,
VON, KFAB

Minskning av
energianvändni
ng i
kommunens
lägenhetsbestå
nd sedan 2008

16,5%

Minskning av
energianvändni
ng i
kommunens
verksamhetslo
kaler sedan
2008

13,9%

Utfall
kvinnor

Utfall män

Kommentar
2019-01-28
Utfallet avser andel miljöbilar i
kommunkoncernen 2018 enligt preliminära
uppgifter från Miljöfordon Syd. Medelvärde alla
kommuner: 35%.

2018-02-13
Utfallet avser procentuell minskning av
eneergianvändning för el och värme i KFAB:s
lägenhetsbestånd 2017 jämfört med basåret
2008. Målet är att energianvändningen ska
minska med 20 procent till 2020.
2018-02-13
Utfallet avser procentuell minskning av
eneergianvändning för el och värme i KFAB:s
verksamhetslokaler 2017 jämfört med basåret
2008. Målet är att energianvändningen ska
minska med 20 procent till 2020.

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

Andel sjöar
med god
ekologisk
status

16%

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

Areal reservat
och
biotopskydd

802ha

Fortsatt
utveckling av
klimatsmarta
och ekologiska
måltider i
kommunens
måltidsverksa
mhet inom
förskola, skola
och

Matsvinn per
portion i
samband med
lunchservering
arna, antal
gram

47 g

Kostnaden för

31,5%

2018-01-28
Utfallet avser provtagningen 2015, ingen
provtagning har genomförts under 2016 och
2017. Nästa provtagning sker sommaren 2018.
2019-01-20
Utfall per den 31 december 2018.

2019-01-11
Vi ser en tydlig minskning av matsvinnet.
Sannolikt beror det på en ökad medvetenhet,
aktiva insatser från verksamhetens sida i form
av t.ex. mindre tallrikar, tagit bort
matsvinnshinkar och att vi ständigt håller
frågan aktuellt.
2019-01-11
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Resultatmål/U
ppdrag

Indikatorer

äldreomsorg
BIN, STN,
VON

kommunens
inköp av
ekologiska
livsmedel som
andel av
kommunens
totala kostnad
för inköp av
livsmedel

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

Utfall

Utfall män

Kommentar

Utfallet är i närmaste oförändrat sedan
föregående mätning. De ökade
livsmedelspriserna påverkar vilket sortiment vi
handlar.

Kostnaden för
kommunens
inköp av
närproducerad
e livsmedel
som andel av
kommunens
totala kostnad
för inköp av
livsmedel

11%

Livsmedelsinkö
pens
klimatavtryck

1,92 Co2e

Andel barn
som är nöjda
med maten
och
måltidsmiljön

Utfall
kvinnor

2019-01-11
Här ser vi ett ökat utfall vilket beror på stödköp
av lokalproducerat kött i samband med
sommarens torka.

2018-01-19
Mätningen visar att Co2 utsläppen minskar
med 5 procent från 2016.

65%

63%

66%

2017-03-09
Utfallet avser 2016. Det visar andel som svarat
instämmer helt/till stor del på påståendet "Jag
är nöjd med skolmaten", och är en
sammanslagning av svaren i de enkäter som
skickats till barn och elever inom kommunal
förskola, grundskola, gymnasieskola och
gymnasiesärskola.

Andel elever
som har
schemalagd
lunch

2018-09-10
522 elever. Avser Sandbäcksskolan.

Andelen äldre
som svarar att
maten smakar
ganska/mycket
bra på sitt
särskilda
boende

82%

82%

79%

Andelen äldre
som svarar att
måltiderna på
sitt särskilda
boende
oftast/alltid är
en trevlig stund
på dagen

79%

79%

82%

Andelen äldre
på särskilt
boende med
en aktuell
genomförande
plan som
innehåller
information om
den äldres
önskemål och
behov i
samband med
måltiderna

29%
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Resultatmål/U
ppdrag

Indikatorer

Utfall

Andel äldre på
särskilt boende
som har
möjlighet att
välja mellan
olika maträtter

45%

Utfall
kvinnor

Utfall män

Kommentar
2018-01-19
Resultaten sjunker kraftigt från föregående
uppföljning (då 40%). Detta beror på att
projektet vid Igelkotten avslutats.

6.7 Ekonomi och organisation
Resultatmål/U
ppdrag

Indikatorer

Utfall

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

Resultat i
förhållande till
skatteintäkter
och utjämning

0,2%

Nettodriftskost
naderna ska
inte öka
snabbare än
skatteintäktern
a
KS, BIN, BMN,
KULN, STN,
SOCN, VIAN,
VON

Nettodriftskost
naderna ska
inte öka
snabbare än
skatteintäkter
och utjämning,
måluppfyllelse

Nej

Kommunens
lokalresurser
ska utvecklas
för ökad
funktionalitet,
kostnadseffekti
vitet och
kundnöjdhet
KS, BIN, BMN,
KULN, STN,
SOCN, VIAN,
VON, KFAB

Kundnöjdhet
avseende
KFAB:s
verksamhetslo
kaler

NKI 65

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

Andel invånare
som får svar
på en enkel epostfråga inom
två
arbetsdagar

93%

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

59%

Gott
bemötande via
telefon, andel
av maxpoäng

92%

Andel av
maxpoäng i

81%

Tydlig och
effektiv

Utfall
kvinnor

Utfall män

Kommentar
2019-02-14
Utfallet avser 2018, för kommunen som helhet.

2019-02-14
Utfallet avser 2018, för kommunen som helhet.

2019-01-28
Utfallet avser NKI för kommunen som helhet
enligt mätning 2018.

2019-01-30
Utfallet avser kommunen som helhet 2018.
Medelvärde KKiK: 86%. I Katrineholm var
andelen som fick svar inom en arbetsdag 87%,
medelvärde KKiK 80%.
2019-01-30
Utfallet avser kommunen som helhet 2018.
Medelvärde KKiK: 53%.

2019-01-30
Utfallet avser kommunen som helhet 2018.
Medelvärde KKiK: 85%.
2018-01-28
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Resultatmål/U
ppdrag

Indikatorer

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

SKL:s
webbinformatio
nsundersöknin
g utifrån ett
invånarperspek
tiv

Utfall

Utfall
kvinnor

Utfall män

Kommentar
Utfallet avser 2017, andel av maxpoäng i
undersökningen. Medelvärde alla deltagande
kommuner 79%.

Andel av
maxpoäng i
SKL:s
webbinformatio
nsundersöknin
g utifrån ett
företagarpersp
ektiv

79%

Ökat
medarbetareng
agemang
KS, BIN,
KULN, STN,
SOCN, VIAN,
VON

Resultat i
undersökninge
n kring hållbart
medarbetareng
agemang

80%

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

Andel
påbörjade
rekryteringar
där tjänsten
tillsätts

2019-02-01

Andel
rekryteringar
där tjänsten
tillsätts med
eftersökt
kompetens
enligt
rekryteringskra
vprofilen

2019-02-01

Andel anställda
med heltid

2018-01-28
Utfallet avser 2017, andel av maxpoäng i
undersökningen. Medelvärde alla deltagande
kommuner 82%.

80%

79%

2018-01-23
Utfallet avser kommunen som helhet 2017.
Jämfört med undersökningen 2015 har
resultatet förbättrats för alla tre delindex;
ledarskap, motivation och styrning. Resultatet
har förbättrats både för kvinnor och män.

Indikatorn kan inte mätas på ett tillförlitligt sätt.
Under 2018 har kommunen som helhet
rekryterat totalt 414 personer, varav 288
kvinnor och 121 män.

Indikatorn kan inte mätas på ett tillförlitligt sätt.

78%

75%

88%

2019-01-30
Utfallet visar andel månadsanställda som
arbetade heltid per 30 november 2018 för
kommunen som helhet. Andelen
månadsanställda som har en heltidsanställning
men som valt att arbeta deltid uppgick till totalt
16%, för kvinnor 19% och för män 6%.

Minskad
sjukfrånvaro
KS, BIN,
KULN, STN,
SOCN, VIAN,
VON

Andel
sjukfrånvarotim
mar av
ordinarie
arbetstid, totalt

7,6%

Del av
sjukfrånvaro
som är längre
än 59 dagar

43,9%

8%

6%

2019-02-01
Utfallet avser sjukfrånvaro bland
tillsvidareanställda i kommunen som helhet
under perioden 2017-12-01 t.o.m. 2018-11-30.
Jämfört med föregående år har sjukfrånvaron
minskat för både kvinnor och män.

45,8%

33,9%

2019-02-01
Utfallet avser andel av total sjukfrånvaro som
avser långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer)
bland anställda i kommunen som helhet under
perioden 2017-12-01 t.o.m. 2018-11-30.
Jämfört med föregående år har andelen
minskat för både kvinnor och män.
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Bilaga 1
 Detaljerad ekonomisk redovisning per enhet
 Investeringsuppföljning för projekt inom
service- och tekniknämnden
 Organisationsschema samt
 Förvaltningens hållbarhetsarbete
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Service- och teknikförvaltningen
Resultat: 467 tkr
Ekonomiska kommentarer: Personalkostnader avviker pga. vakanta tjänster, sjukskrivning
samt föräldraledighet som inte har ersatts. Förklaringen till enskilda avvikelser ges på
enhetsnivå.
Ack. utfall
perioden

Ack. budget
perioden

Ack. avvikelse
perioden

Budget helår

INTÄKTER
Externa intäkter

50 971

37 727

13 244

37 727

Interna intäkter

125 113

130 788

-5 674

130 788

SUMMA INTÄKTER

176 085

168 515

7 570

168 515

Anläggning och underhållsmaterial

-5 370

-3 667

-1 703

-3 667

Bidrag

-4 645

-4 748

103

-4 748

-10 939

-8 959

-1 980

-8 959

-108 809

-112 529

3 719

-112 529

-22 048

-21 707

-341

-21 707

-16

-17

1

-17

Interna övriga kostnader

-15 153

-13 035

-2 118

-13 035

Kapitalkostnader

-34 178

-34 178

0

-34 178

Finanskostnader

674

50

624

50

KOSTNADER

Köp av
verksamhet inkl konsultkostnader
Personalkostnader
Externa hyror
Interna hyror

Övriga verksamhetskostnader

-77 808

-72 400

-5 408

-72 400

varav elkostnader

-6 012

-5 669

-343

-5 669

varav drivmedel

-1 526

-1 138

-388

-1 138

varav fjärrvärme

-504

-610

106

-610

-27 666

-27 480

-186

-27 480

SUMMA KOSTNADER

-278 291

-271 188

-7 103

-271 188

TOTALT

-102 207

-102 673

467

-102 673

varav livsmedel
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Stab
Resultat: 414 tkr
Ekonomiska kommentarer: Personalkostnader avviker positivt vilket beror på frånvaro under
våren i form sjukskrivningar, föräldraledighet och vård av barn. Avvikelsen kan också förklaras
av en mindre felbudgetering.
Ack. utfall
perioden

Ack. budget
perioden

Ack. avvikelse
perioden

Budget helår

INTÄKTER
Externa intäkter

240

201

39

201

Interna intäkter

146

521

-375

521

SUMMA INTÄKTER

386

722

-336

722

Anläggning och underhållsmaterial

0

0

0

0

Bidrag

0

0

0

0

-36

-6

-30

-6

-3 183

-3 985

803

-3 985

Externa hyror

0

0

0

0

Interna hyror

0

0

0

0

-53

-36

-17

-36

Kapitalkostnader

0

0

0

0

Finanskostnader

0

0

0

0

-40

-35

-5

-35

0

0

0

0

varav drivmedel

-1

0

-1

0

varav fjärrvärme

0

0

0

0

varav livsmedel

0

0

0

0

SUMMA KOSTNADER

-3 312

-4 062

751

-4 062

TOTALT

-2 926

-3 340

414

-3 340

KOSTNADER

Köp av
verksamhet inkl konsultkostnader
Personalkostnader

Interna övriga kostnader

Övriga verksamhetskostnader
varav elkostnader

Justering av kapitalkostnader

0

Resultat efter justering av
kapitalkostnader

414
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Mat och måltider
Resultat: - 267 tkr
Ekonomiska kommentarer: De externa intäkterna avviker positivt till följd av icke
budgeterade bidrag för extratjänster. Interna intäkter från Lyckliga gatorna samt utökad
verksamhet gör att effekterna av den uteblivna prishöjningen för livsmedel mot
bildningsförvaltningen samt vård- och omsorgsförvaltningen dämpas.
Den negativa avvikelsen på personalkostnader är kopplad till en engångsutbetalning samt till de
ovan nämnda, icke budgeterade, extratjänsterna.
Enheten har haft flera utmaningar under året med bland annat kraftigt höjda priser på livsmedel
beroende på torkan, utökade verksamheter och ny personal. Utifrån dessa förutsättningar är
enheten nöjd med årets resultat.
Ack. utfall
perioden

Ack. budget
perioden

Ack. avvikelse
perioden

Budget helår

INTÄKTER
Externa intäkter

11 505

10 462

1 043

10 462

Interna intäkter

72 729

72 309

421

72 309

SUMMA INTÄKTER

84 234

82 771

1 464

82 771

-3

0

-3

0

0

0

0

0

-1 955

-1 850

-105

-1 850

-44 209

-43 049

-1 159

-43 049

-5 467

-5 467

0

-5 467

0

-17

17

-17

Interna övriga kostnader

-5 387

-5 125

-263

-5 125

Kapitalkostnader

-2 348

-1 638

-710

-1 638

KOSTNADER
Anläggning och underhållsmaterial
Bidrag
Köp av
verksamhet inkl konsultkostnader
Personalkostnader
Externa hyror
Interna hyror

Finanskostnader

0

0

0

0

-24 922

-24 704

-218

-24 704

-151

-136

-15

-136

varav drivmedel

0

0

0

0

varav fjärrvärme

0

0

0

0

varav livsmedel

-21 765

-21 949

184

-21 949

SUMMA KOSTNADER

-84 291

-81 850

-2 441

-81 850

-56

920

-977

920

Övriga verksamhetskostnader
varav elkostnader

TOTALT
Justering av kapitalkostnader

710

Resultat efter justering av
kapitalkostnader

-267
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Verksamhetsservice
Resultat: 1 100 tkr
Ekonomiska kommentarer: Avvikelsen på interna intäkter är kopplad till enhetens tre
verksamheter. Nya bilar med högre leasingkostnad, ökad intern försäljning av mobiltelefoner
samt utökad städning.
Dessa poster har även genererat en kostnad i posten "Övriga verksamhetskostnader". I avtalet
med WINAB ingår storstädning men då entreprenören började sent på året utfördes och
debiteras den inte.
Personalkostnader avviker positivt då tjänsten som städcontroller varit vakant under en period
under del av året.
Ack. utfall
perioden

Ack. budget
perioden

Ack. avvikelse
perioden

Budget helår

INTÄKTER
Externa intäkter

1 340

1 114

226

1 114

Interna intäkter

28 272

26 597

1 675

26 597

SUMMA INTÄKTER

29 612

27 711

1 901

27 711

Anläggning och underhållsmaterial

0

0

0

0

Bidrag

0

0

0

0

-79

-166

87

-166

-2 997

-3 240

244

-3 240

-39

-53

14

-53

0

0

0

0

Interna övriga kostnader

-708

-613

-95

-613

Kapitalkostnader

-744

-384

-359

-384

Finanskostnader

-1

0

-1

0

-23 845

-22 796

-1 050

-22 796

0

0

0

0

varav drivmedel

-32

-31

-1

-31

varav fjärrvärme

0

0

0

0

varav livsmedel

-1

0

-1

0

-28 413

-27 253

-1 160

-27 253

1 199

458

740

458

KOSTNADER

Köp av
verksamhet inkl konsultkostnader
Personalkostnader
Externa hyror
Interna hyror

Övriga verksamhetskostnader
varav elkostnader

SUMMA KOSTNADER

TOTALT
Justering av kapitalkostnader

359

Resultat efter justering av
kapitalkostnader

1 100

38
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OLC & vaktmästeri
Resultat: 122 tkr
Ekonomiska kommentarer:
De externa intäkter avviker negativt då enheten tappat flera externa postkunder. Ökade priser på
livsmedel ger en positiv avvikelse på interna intäkter.
Den positiva avvikelsen på personalkostnader är kopplad till vakanta tjänster samt färre
timvikarier, då enheten löst behovet internt.
Övriga verksamhetskostnader avviker negativt på grund av ökade priser för inköp av livsmedel.
Ack. utfall
perioden

Ack. budget
perioden

Ack. avvikelse
perioden

Budget helår

INTÄKTER
Externa intäkter

1 237

1 340

-103

1 340

Interna intäkter

17 569

17 214

355

17 214

SUMMA INTÄKTER

18 806

18 554

252

18 554

Anläggning och underhållsmaterial

0

0

0

0

Bidrag

0

0

0

0

-59

-70

11

-70

-8 563

-8 757

194

-8 757

Externa hyror

0

0

0

0

Interna hyror

0

0

0

0

Interna övriga kostnader

-710

-721

11

-721

Kapitalkostnader

-210

0

-210

0

Finanskostnader

-2

0

-2

0

-7 242

-6 898

-343

-6 898

KOSTNADER

Köp av
verksamhet inkl konsultkostnader
Personalkostnader

Övriga verksamhetskostnader
varav elkostnader

0

0

0

0

varav drivmedel

-233

-227

-6

-227

varav fjärrvärme

0

0

0

0

-5 714

-5 300

-414

-5 300

-16 786

-16 446

-340

-16 446

2 020

2 109

-88

2 109

varav livsmedel
SUMMA KOSTNADER

TOTALT
Justering av kapitalkostnader

210

Resultat efter justering av
kapitalkostnader

122
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Gata & anläggning
Resultat: - 1 941 tkr
Ekonomiska kommentarer:
Enhetens resultat påverkas i hög grad av vinterväghållningen. I den ekonomiska redovisningen
nedan är vinterväghållningen dock exkluderad. Vid årsredovisningen, på övergripande nivå är
vinterväghållningen inkluderad i resultatet. Kostnaderna för årets vinterväghållning kan
summeras till 6632 tkr, vilket motsvarar 98 % av budget.
På intäktssidan har en teknisk justering gjorts där interna intäkter har förts om till externa
intäkter. Detta gör uppföljningen svårläst men påverkar inte resultatet.
Kostnaderna för anläggnings- och underhållsmaterial avviker markant från budget.
Förklaringarna till detta är flera. En av förklaringarna som lyftes fram redan vid delårsbokslutet
är korrigerad medan andra alltjämt är giltiga. De handlar på olika sätt om utmaningar att planera
för projekten långt i förväg när inte alla förutsättningar och volymer för kommande projekt är
kända. Den omständigheten innebär inte bara att volymerna med tillhörande kostnader blir högre
än budgeterat utan också att kostnaderna kan ses i det ekonomiska utfallet före dess att arbetet
genererar en intäkt. Två betydande projekt där enheten är utförare åt
samhällsbyggnadsförvaltningen, har genererat kostnader, men delar av intäkterna kommer först
under 2019.
Den positiva avvikelsen på personalkostnader beror på at det funnits vakanta tjänster under året.
Övriga verksamhetskostnader avviker negativt. Drivmedelskostnader och elkostnader påverkar
det negativa resultatet med ca 450 tkr.
Med anledning av minusresultatet kommer en kraftsamling, avseende ekonomisk uppföljning
och planering av arbeten att göras vid enheten. En organisationsjustering har genomförts under
oktober. Justeringen är tänkt att bidra till en bättre arbetsmiljö samt en tydligare arbetsfördelning
vid enheten.
Ack. utfall
perioden

Ack. budget
perioden

Ack. avvikelse
perioden

Budget helår

INTÄKTER
Externa intäkter

15 849

4 194

11 655

4 194

Interna intäkter

3 112

10 890

-7 778

10 890

18 961

15 084

3 877

15 084

-4 692

-1 700

-2 992

-1 700

0

0

0

0

Köp av
verksamhet inkl konsultkostnader

-4 820

-3 519

-1 302

-3 519

Personalkostnader

-9 547

-9 944

397

-9 944

Externa hyror

0

0

0

0

Interna hyror

0

0

0

0

SUMMA INTÄKTER

KOSTNADER
Anläggning och underhållsmaterial
Bidrag
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Ack. utfall
perioden
Interna övriga kostnader
Kapitalkostnader
Finanskostnader

Ack. budget
perioden

Ack. avvikelse
perioden

Budget helår

-275

28

-302

28

-3 948

-4 315

367

-4 315

-3

0

-3

0

Övriga verksamhetskostnader

-9 560

-7 944

-1 616

-7 944

varav elkostnader

-2 504

-2 220

-284

-2 220

varav drivmedel

-712

-548

-164

-548

varav fjärrvärme

-42

-10

-32

-10

varav livsmedel

-4

-15

11

-15

SUMMA KOSTNADER

-32 844

-27 394

-5 450

-27 394

TOTALT

-13 883

-12 310

-1 574

-12 310

Justering av kapitalkostnader

-367

Resultat efter justering av
kapitalkostnader

-1 941

41
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Park
Resultat: - 142 tkr
Ekonomiska kommentarer:
Externa intäkter avviker positivt till följd av fler stödanställningar än budgeterat. Enheten har
även fått statliga bidrag som inte var budgeterade.
Den negativa avvikelsen på "Köp av verksamhet inkl. konsultkostnader" är bland annat kopplad
till snöröjning. En sent inkommen faktura avseende 2017 är bokförd på 2018.
I avtalet med KFAB ingår ett visst antal snö- och halkbekämpningssinsatser, då dessa var färre
under 2018 kommer en återbetalning att göras till KFAB och denna påverkar "Övriga
verksamhetskostnader" negativt.
Ack. utfall
perioden

Ack. budget
perioden

Ack. avvikelse
perioden

Budget helår

INTÄKTER
Externa intäkter

6 989

5 622

1 367

5 622

Interna intäkter

1 137

930

207

930

SUMMA INTÄKTER

8 127

6 552

1 575

6 552

-252

-485

233

-485

0

0

0

0

-1 286

-293

-993

-293

-10 543

-10 890

348

-10 890

Externa hyror

0

0

0

0

Interna hyror

0

0

0

0

-211

-85

-126

-85

Kapitalkostnader

-2 269

-2 284

15

-2 284

Finanskostnader

1

0

1

0

KOSTNADER
Anläggning och underhållsmaterial
Bidrag
Köp av
verksamhet inkl konsultkostnader
Personalkostnader

Interna övriga kostnader

Övriga verksamhetskostnader

-3 534

-2 356

-1 178

-2 356

varav elkostnader

-171

-173

2

-173

varav drivmedel

-232

-177

-55

-177

varav fjärrvärme

-249

-300

51

-300

0

-6

6

-6

-18 095

-16 393

-1 701

-16 393

-9 968

-9 841

-127

-9 841

varav livsmedel
SUMMA KOSTNADER

TOTALT
Justering av kapitalkostnader

-15

Resultat efter justering av
kapitalkostnader

-142
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Skog & natur
Resultat: - 164 tkr
Ekonomiska kommentarer:
Inom externa intäkter finns en budgetpost för skogsavverkning, då avverkningen under året varit
lägre än budgeterat uppstår en negativ avvikelse.
Posten "Anläggnings- och underhållsmaterial" avviker positivt, då enheten utfört arbeten där
beställaren tillhandahållit material. Enheten har även arbetat på förvaltningens egna
investeringsprojekt, där materialkostnaderna belastar projektet.
Ack. utfall
perioden

Ack. budget
perioden

Ack. avvikelse
perioden

Budget helår

INTÄKTER
Externa intäkter

Interna intäkter
SUMMA INTÄKTER

1 827

2 936

-1 109

2 936

120

50

70

50

1 947

2 986

-1 039

2 986

-212

-880

668

-880

0

0

0

0

-121

-150

29

-150

KOSTNADER
Anläggning och underhållsmaterial
Bidrag
Köp av
verksamhet inkl konsultkostnader
Personalkostnader

-4 331

-4 541

211

-4 541

Externa hyror

0

0

0

0

Interna hyror

0

0

0

0

-122

0

-122

0

Kapitalkostnader

-1 350

-1 640

291

-1 640

Finanskostnader

80

50

30

50

-781

-842

61

-842

-20

0

-20

0

varav drivmedel

-141

0

-141

0

varav fjärrvärme

-26

0

-26

0

0

0

0

0

SUMMA KOSTNADER

-6 838

-8 004

1 166

-8 004

TOTALT

-4 891

-5 018

126

-5 018

Interna övriga kostnader

Övriga verksamhetskostnader
varav elkostnader

varav livsmedel

Justering av kapitalkostnader

-291

Resultat efter justering av
kapitalkostnader

-164
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Sportcentrum
Resultat: -326 tkr
Ekonomiska kommentarer:
Som en konsekvens av den under året pågående simhallsrenoveringen avviker de externa
intäkterna negativt från budget.
Interna intäkter avviker positivt p.g.a. flera icke budgeterade intäkter från arrangemang såsom
kommunfesten och Lyckliga gatorna. Enheten har även hållit HLR-utbildningar vilket genererat
en intäkt.
Personalkostnaderna avviker positivt. Detta till följd av minskat personalbehov, främst av
timanställningar, under pågående simhallsrenovering.
I posten Finanskostnader finns 600 tkr i central kompensation för uteblivna simhallsintäkter.
Övriga verksamhetskostnader avviker negativt vilket bland annat kan förklaras av att vissa
inköp som tidigare hanterats som investeringar nu klassas som drift. Enheten har även köpt
HLR-utbildning samt utbildningsmaterial.
Ack. utfall
perioden

Ack. budget
perioden

Ack. avvikelse
perioden

Budget helår

INTÄKTER
Externa intäkter

9 529

10 900

-1 371

10 900

992

638

692

638

10 521

11 538

-679

11 538

-16

-202

186

-202

-4 645

-4 748

103

-4 748

-722

-380

-342

-380

Personalkostnader

-11 395

-12 262

867

-12 262

Externa hyror

-12 029

-12 029

0

-12 029

0

0

0

0

Interna intäkter
SUMMA INTÄKTER

KOSTNADER
Anläggning och underhållsmaterial
Bidrag
Köp av
verksamhet inkl konsultkostnader

Interna hyror
Interna övriga kostnader

-401

-151

-250

-151

Kapitalkostnader

-8 270

-7 380

-890

-7 380

Finanskostnader

600

0

600

0

Övriga verksamhetskostnader

-6 341

-5 868

-473

-5 868

varav elkostnader

-3 104

-3 140

36

-3 140

varav drivmedel

-137

-130

-7

-130

varav fjärrvärme

-4

0

-4

0

-123

-195

72

-195

SUMMA KOSTNADER

-43 219

-43 020

-199

-43 020

TOTALT

-32 698

-31 482

-1 216

-31 482

varav livsmedel

Justering av kapitalkostnader

890

44

175

176
BOKSLUT 2018
Service- och tekniknämnden

Ack. utfall
perioden

Ack. budget
perioden

Resultat efter justering av
kapitalkostnader

Ack. avvikelse
perioden

Budget helår

-326

45
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Investeringar
Projekt

Projektnamn

Avd/Enhet

Utfall

Budget

Avvikelse

63017

Arbetsmiljöåtgärder

Förvaltningschef

-508

-500

-8

63080

Inventarier Kerstinboda
(samprojekt med KFAB)

Förvaltningschef

-3 637

-3 700

63

63155

Oförutsedda investeringar

Förvaltningschef

-2 698

-1 800

-898

-6 842

-6 000

-842

0

-52

52

0

-52

52

Totalt
63154

Datastöd utveckling tillgänglighet

Avdelningschef

Totalt
63024

Storköksutrustning

Mat & måltider

-2 047

-2 080

33

63125

Måltidsmiljö i våra restauranger

Mat & måltider

-1 070

-1 540

470

63085

Oförutsedda driftinvesteringar kost

Mat & måltider

6

0

6

-3 110

-3 620

510

-459

-460

1

-459

-460

1

-610

-1 200

590

-610

-1 200

590

-4 070

-6 067

1 997

-4 070

-6 067

1 997

Totalt
63169

Maskiner och utrustning
verksamhetsservice

Verksamhetsservice

Totalt
63170

Matbil, fossilfri

Omlastning

Totalt
63002

Fordon och maskiner

Avdelningschef

Totalt
63032

Upprustning grusbelagda gcvägar

Gata Anläggning

-27

0

-27

63058

Uppsättning stålkanter finparker

Gata Anläggning

20

0

20

63106

Brobesiktningar och broåtgärder

Gata Anläggning

-648

0

-648

63081

Upprustning gator, kantstöd,
brunnar, räcken

Gata Anläggning

-39

-382

343

63035

Beläggningsytor

Gata Anläggning

-7 200

-7 247

47

63113

Motionsspår

Gata Anläggning

-1 049

-1 024

-25

63101

Gatubelysning,
elsäkerhetsåtgärder

Gata Anläggning

15

0

15

63033

Gatubelysning, Byte till LEDbelysning

Gata Anläggning

-1 805

-3 469

1 664

63053

Belysningsstolpar,
stabilitetsprovning

Gata Anläggning

-898

-900

2

63160

Belysning

Gata Anläggning

-342

-1 291

949

-11 972

-14 313

2 341

63013

Friluftsbad

Park

-152

-225

73

63021

Upprustning lekplatser,
parkutrustning

Park

-1 223

-1 233

10

63139

Automatbevattning park

Park

-32

-178

146

63140

Upprustning grönytor

Park

-168

0

-168

63158

Växthuset, teknik och utrustning

Park

-375

-750

375

63159

Parker och grönytor

Park

-490

-526

36

-2 441

-2 912

471

-70

-300

230

Totalt

Totalt
63171

Skydd och säkerhet äventyrsbad

Sportcentrum
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Projekt

Projektnamn

Avd/Enhet

Utfall

Budget

Avvikelse

63026

Sportutrustning sportcentrum

Sportcentrum

-501

-999

498

63168

Sportcentrum utveckling nya
anläggningar

Sportcentrum

0

-1 000

1 000

63161

Arbetsfordon och maskiner
Sportcentrum

Sportcentrum

-412

-602

190

63144

Backavallen utemiljö, belysning
m.m.

Sportcentrum

-48

-150

102

63165

Duveholmshallen, inredning,
teknik, simhallskassa

Sportcentrum

0

0

0

63172

Tillgänglighet och information digitalisering Sportcentrum

Sportcentrum

-425

-450

25

-1 457

-3 501

2 044

Totalt
63022

Övriga IP

Utveckling/Fastighet

-519

-1 425

906

63153

Uppdatering bookingsystem mm

Utveckling/Fastighet

22

0

22

63086

Backavallen upprustning läktare
A-plan exteriört

Utveckling/Fastighet

-1 198

-1 400

202

63163

Backavallen, ishallen
lokalanpassningar

Utveckling/Fastighet

-237

-279

42

63148

Djulö camping stugor

Utveckling/Fastighet

0

0

0

63164

Djulö camping

Utveckling/Fastighet

-225

-400

175

63166

Idrottens Hus

Utveckling/Fastighet

-282

-33

-249

63173

Nytt underlag 2 st tennisbanor
(utebanor)

Utveckling/Fastighet

0

-800

800

63174

Backavallen utbyte av konstgräs

Utveckling/Fastighet

-2 500

-2 500

0

63207

Tennis- gymnastik- boulehallen
+ vandrarhem

Utveckling/Fastighet

-631

-4 500

3 869

63175

Ny konstgräsplan i Katrineholm

Utveckling/Fastighet

-750

-7 000

6 250

-6 320

-18 337

12 017

-37 281

-56 462

19 181

Totalt
TOTALT
STN
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Organisationsschema för service- och teknikförvaltningen, 2018-12-31
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Hållbarhetsarbetet vid service- och teknikförvaltningen
Service- och teknikförvaltningen har under många år arbetat med hållbarhetsfrågor. I syfte att
bättre strukturera och synliggöra hållbarhetsarbetet påbörjade förvaltningen under 2017 ett
utvecklingsarbete. I ett första skede i syfte att bredda hållbarhetsperspektivet.
Som illustreras nedan utgörs hållbarhetsarbetet vid service- och teknikförvaltningen av tre
perspektiv, där alla perspektiv är lika viktiga. Under 2018 har arbete genomförts inom samtliga
perspektiv. Nedan följer ett urval av dessa aktiviteter.

Social hållbarhet
Förvaltningens verksamhet lämpar sig väl att ta emot och stötta personer som av olika
anledningar befinner sig en bit bort ifrån den ”vanliga” arbetsmarknaden. Det kan till exempel
röra sig om personer som har olika fysiska, psykiska, och/eller språkliga hinder. Vid
förvaltningen arbetar ca 40 medarbetare som i olika omfattning behöver särskilt stöd i sitt
arbete. 40 personer motsvarar ca 20 procent av medarbetare vid förvaltningen. Många av dessa
personer bidrar på ett avgörande sätt till att förvaltningen varje dag leverererar en verksamhet av
hög klass. Att förvaltningen fortsätter att ta ett stort socialt ansvar är bra för individen men också
en mycket faktor i en långsiktigt hållbar personalförsörjning.
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Förvaltningen tar också, i samarbete med Viadidakt och Arbetsförmedlingen, emot
språkpraktikanter. Trots det har det sedan tidigare konstaterat att antalet medarbetare födda i
annat land inte är så många vid förvaltningen. Förvaltningens arbete med kompetensbaserad
rekrytering är ett sätt minska risken för att vissa grupper förfördelas i urval och vid
rekryteringar. Ett annat sätt att bredda rekryteringsunderlaget, kan vara utformning av och kanal
för rekryteringsannonser.
Under 2018 sjösattes konceptet ”En väg in” vid förvaltningen. Konceptet innebär att kontakten
med t.ex. Arbetsförmedlingen och andra myndigheter och aktörer samordnas och effektiviseras.
Det sparar inte bara arbetstid i verksamheten utan säkerställer också en mer likformig hantering
av t.ex. extratjänster, språkpraktikanter, vuxenutbildningar och praktikplatser. Under året
startades även arbetet med ”Lustlistan”. Lustlistan innehåller flera aktiviteter där den bärande
idén är att skapa en större rörlighet bland personalen i syfte att vara en attraktiv arbetsgivare.
Men Lustlistan ska också ses som ett led i arbetet med kompetensförsörjningen på kort- och lång
sikt.
Arbetsmiljöfrågor står alltid i fokus på förvaltningen. Att säkerställa en trygg och utvecklande
arbetsmiljö är kanske den mest avgörande faktorn i arbetet med social hållbarhet. Förvaltningen
arbetar aktivt med att öka medarbetarnas engagemang och delaktighet. Exempel på aktiviteter är
årliga inspirationsdagar, hälsodag och en större delaktighet i verksamhetsplanering och den egna
arbetssituationen. Inför 2019 har datum för ovan nämnda aktiviteter kommunicerats ut tidigare
än vanligt. Tanken är att verksamheterna och medarbetarna bättra ska kunna planera sitt
deltagande.
I detta sammanhang vill vi avsluta med att lyfta fram servicegruppens insatser. Servicegruppen
består av ett antal deltagare från vård- och omsorgsförvaltningens resursverksamhet.
Servicegruppens arbete är en stor del av förklaringen till att förvaltningens flytt till Rådmannen
blivit så bra som den blivit. Deltagarna i servicegruppen möter nya utmaningar med ett leende
på läpparna och tillsammans med sina handledare bidrar de i stort och smått vid arbetsplatsen.
Ekonomisk hållbarhet
I alla delar av det ekonomiska arbetet, från löpande driftsekonomi till våra investeringsprojekt,
är begreppet kostnadsmedvetenhet en ledstjärna. Vi säkerställer kostnadsmedvetenheten genom
att ha ordning och reda i vår ekonomi, ett tydligt fokus på enheterna och regelbundna
uppföljningar för både driften, investering och upphandlingar. Andra exempel på aktiviteter för
att uppnå ökad kostnadsmedvetenhet är förvaltningens väl utvecklade lönesättningsmodell,
digitalisering av betalningsströmmar och kunskapshöjande aktiviteter.
Under året har ett intensivt arbete för att minska sjukfrånvaron gjorts. Arbetet har gett resultat
och tidigare höga sjukskrivningstal börjar nu sjunka. Minskad sjukfrånvaro leder inte bara till
minskade vikariekostnader utan bidrar också till vinster inom det sociala perspektivet.
Bedömningen är att arbetet med sjukskrivningstalen skulle bli än mer framgångsrikt med ett mer
tillförlitligt och regelbundet statistikstöd.
Under 2019 är det centralt att förvaltningen fortsätter med också intensifierar arbetet med den
ekonomiska effekthemtagning som behöver följa med flytten till Rådmannen. Sammantaget har
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förvaltningens arbete med ekonomisk hållbarhet gett resultat. Prognoserna under 2018 har visat
sig stämma väl med utfallet och det slutliga resultatet är ett mindre överskott.
Miljömässig hållbarhet
Förvaltningens möjlighet att bidra till att minska kommunens miljöpåverkan är stora. Stora
inköpsvolymer i kombination med att förvaltningen ansvarar för verksamhet inom områden som
är miljöpåverkande, gör att våra val kan göra stor skillnad.
Flera aktiviteter pågår för att minska matsvinnet i våra måltidverksamheter. Inom
måltidverksamheten pågår också flera energibesparande aktiviteter. I enlighet med kommunens
måltidspolitiska program arbetar förvaltningen också för att nå målen för andelen ekologiskaoch närproducerade livsmedel.
För att bli en fossilfri kommun 2030 krävs stora insatser. Utbytet av fossildriva fordon till mer
klimatsmarta alternativ pågår. I detta arbete kommer den framtagna Fordonsstrategin vara ett
viktigt verktyg.
Utöver att förvaltningen kan bidra till kommunens minskade miljöpåverkan genom att ställa om
till miljömässiga transporter eller genom mer miljömedvetna inköp kan även de mindre
insatserna göra stor skillnad. Under 2019 kommer arbetet för en mer hållbar miljö fortsätta.
Bland annat fortsätter planeringen för att konvertera det gamla kyl- och energisystemet vid
Backavallen, förvaltningens arbete med att ta ytterligare steg i att vara en cykelvänlig arbetsplats
samt arbetet med att få kontroll och ordning på alla kemikalier som hanteras vid förvaltningen.

51

182

183
TJÄNSTESKRIVELSE

1 (1)

Datum

Vår beteckning

SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN
Stab

2019-02-20

STN/2019:22 - 042

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Pierre Jansson

Service- och tekniknämnden

Nämndens plan med budget
Förvaltningens förslag till beslut
Service- och tekniknämnden godkänner upprättat förslag till service- och
tekniknämndens plan med budget 2019.
Sammanfattning av ärendet
Service- och teknikförvaltningen har tagit fram förslag till plan med budget 2019 för
service- och tekniknämnden. Förslaget är baserat på kommunens övergripande plan
med budget 2019-2021 – Attraktionskraft & kompetensförsörjning ett starkare
Katrineholm.
Dokumentet innehåller bland annat volymmått, resultatmål, förutsättningar och
verksamhetsförändringar, driftbudget för 2019 samt investeringsbudget för perioden
2019-2021.
Ärendets handlingar


Service- och tekniknämndens plan med budget 2019

Magnus Gustafsson
Förvaltningschef
Beslutet skickas till:
Akten

SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress:
Telefon: 0150-57150

183

E-post: Pierre.Jansson@katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340

184

Nämndens plan med
budget 2019
Service- och tekniknämnden
2019

www.katrineholm.se

184

185
Service- och tekniknämnden

Innehållsförteckning
1 Inledning ....................................................................................................................................3
1.1

Vision 2025........................................................................................................................3

1.2

Ansvarsområde ..................................................................................................................3

1.3

Volymutveckling ...............................................................................................................4

2 Förutsättningar och verksamhetsförändringar............................................................................5
2.1

Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning.......................................................................5

2.2

Attraktiva boende- & livsmiljöer.......................................................................................7

2.3

En stark & trygg skola för bättre kunskaper......................................................................9

2.4

Trygg vård & omsorg ......................................................................................................10

2.5

Ett rikt kultur-, idrotts- & fritidsliv..................................................................................11

2.6

Hållbar miljö....................................................................................................................13

2.7

Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation ................................................................14

3 Nämndens resultatmål från kommunplanen.............................................................................16
4 Driftsbudget..............................................................................................................................17
5 Investeringsbudget ...................................................................................................................18
6 Särskilda uppdrag.....................................................................................................................19
7 Bilaga: Nya upphandlingar ......................................................................................................20

2

185

186
Service- och tekniknämnden

1 Inledning
Kommunens långsiktiga planering styrs av kommunens vision och den kommunplan som tas
fram för varje mandatperiod. Kommunplanen ligger till grund för planeringen för alla år under
mandatperioden. Utgångspunkterna för nämndens plan med budget 2019 är kommunens
övergripande plan med budget 2019-2021, som fastställdes av kommunfullmäktige i november
2018, och kommunplanen för 2019-2022, som fastställdes av kommunfullmäktige i januari
2019.
Planeringen för ett enskilt år påbörjas under våren då planeringsdirektivet fastställs av
kommunstyrelsen. Planeringsdirektivet innehåller dels ekonomiska ramar för nämnder och
bolag, dels uppdrag och anvisningar för det fortsatta planeringarbetet. Utifrån kommunplanen
och planeringsdirektivet tar nämnder och bolag fram underlag för kommunens övergripande
plan med budget. Detta underlag lämnas till kommunstyrelsen i augusti. Under september och
oktober sker beredning av kommunens övergripande plan med budget, som behandlas i
kommunstyrelsen i oktober och fastställs i kommunfullmäktige i november. Efter att den
övergripande planen med budget har beslutats av kommunfullmäktige ska nämnden fastställa sin
plan med budget. Parallellt sker också förvaltningens verksamhetsplanering av hur arbetet ska
genomföras för att nå kommunfullmäktiges och nämndens mål och uppdrag.

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

1.2 Ansvarsområde
1.2.1

Service- och tekniknämnden

Service- och tekniknämnden ansvarar för en bred och mångfacetterad verksamhet som både
riktar sig direkt till kommunens invånare och till kommunens kärnverksamheter. All nämndens
verksamhet främjar på olika sätt Katrineholms vision ”Läge för Liv & Lust” – både vad avser
god och nyttig mat, säker och vacker livsmiljö samt fritid.
Nämnden ansvarar för de kommunala köken med måltider till förskola, skola, omsorg om äldre
och funktionsnedsatta enligt det antagna måltidspolitiska programmet. Kostverksamheten
omfattar även olika spetskompetenser inom måltidsutveckling. De interna uppdragen inkluderar
också administration av städentreprenad samt städning av förskolor. Kommunens växel tillhör
nämndens ansvarsområde. Det gör även interna transporter, intern posthantering,
omlastningscentral, verksamhetsvaktmästeri samt bilsamordning.
En mycket offentlig del av service- och tekniknämndens verksamhet rör gator, parker, skog och
natur. På nämndens bord ligger ansvaret för driften och skötseln av sommar- och
vinterväghållning, gatubelysning, uppsättning av skyltar, kommunens ägda skog,
beredskapsarbeten, friluftsanläggningar, parker och grönområden samt klottersanering. Serviceoch tekniknämnden är även trafiknämnd.
Verksamheten inkluderar även driften av kommunens ägda idrottsanläggningar och bidrag till
föreningar inom nämndens ansvarsområde. Föreningskonsulenten är föreningarnas kontaktväg
3

186

187
Service- och tekniknämnden

in till kommunen. Nämnden har också en handläggande roll när det gäller instruktioner i övriga
föreningsfrågor och frågor rörande bidrag till föreningar i samråd med respektive nämnd.
Servicen till kommunens invånare innefattar även konsumentrådgivning.

1.3 Volymutveckling
1.3.1

Service- och tekniknämnden

Volymmått
Antal besökare i simhallen

Utfall 2018

Prognos 2019

79 437

100 000

126 915

150 000

64

70

Asfaltsbeläggning, antal kvadratmeter

31 770

40 000

Drift/underhåll av kilometer GC-vägar

23,7

23,2

Drift/underhåll av kilometer gatuvägar

168,1

168,1

Antal lunchportioner förskola

280 224

280 000

Antal lunchportioner grundskola

626 287

670 000

Antal lunchportioner Duveholmsgymnasiet och KTC

149 599

170 000

Antal dagsportioner särskilt boende för äldre

131 332

130 000

39 374

45 000

Antal deltagare vid arrangemang/läger inom Sportcentrum
Antal avtal med föreningar

Antal portioner matlåda äldreomsorg
Antal ärenden hos konsumentvägledningen

142

Antal inkommande samtal per dag i växeln

723

705

Antal bilar inom bilsamordningen

120

130

1.3.2

Kommentar till volymutvecklingen

Prognoserna för 2019 lades redan i augusti 2018. Prognoserna behöver följas noggrant under året men
det finns redan nu anledning att tro att utfallen inte kommer att följa prognoserna.
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2 Förutsättningar och verksamhetsförändringar
2.1 Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning
Service- och teknikförvaltningen i ett Katrineholm som växer!
Befolkningstillväxten i Katrineholm fortsätter, till följd av både positiva födelsetal och
inflyttningsöverskott. Att befolkningen i kommunen ökar är positivt och mycket arbete läggs ner
för att den positiva utvecklingen ska fortsätta. Service- och teknikförvaltningen kan på olika sätt
bidra till att befolkningsmålet om 40 000 katrineholmare till år 2030 uppnås.
En förutsättning för fortsatt befolkningstillväxt och utveckling är god tillgång på mark för
bostadsbyggande och etableringar. Service- och teknikförvaltningen är och ska vara en
konstruktiv och pålitlig aktör i samråds- och granskningsprocesser. Förvaltningen ska säkerställa
att hållbarhetsarbetets tre perspektiv; miljö-, ekonomi- och det sociala perspektivet tillvaratas
och blir belysta när nya detaljplaner arbetas fram eller när förvaltningen yttrar sig i planärenden.
Samtidigt ska service- och teknikförvaltningen också säkerställa att olika driftskonsekvenser av
en växande stad uppmärksammas.
Attraktiva och tillgängliga livsmiljöer och idrotts- och fritidsanläggningar bidrar till att
människor trivs, väljer att bosätta sig och etablera företag i Katrineholm. Genom en utvecklad
medborgardialog, i både tät- och kransorter, vill service- och teknikförvaltningen satsa på
närmiljön för kommunens invånare. Detta bedöms inte bara bidra till attraktiva boendemiljöer
utan också till landsbygdsutvecklingen.
I staden fortsätter Djulögruppen sitt arbete för att förverkliga visionen för Djulöområdet. Arbetet
sker i ett brett samarbete med föreningar, företag och kommunala verksamheter med anknytning
till området. För att bidra till växande handel och besöksnäring kommer service- och
teknikförvaltningen bland annat att fortsätta fokusera på att ökad samverkan mellan
förvaltningens olika enheter. En utvecklad samverkan kommer att förbättra möjligheterna att
erbjuda ett ”helhetserbjudande” vid läger, cuper och arrangemang. Vid Sportcentrum, med en
miljon besökare per år, planeras fortsatta investeringar för att göra området än mer attraktivt för
invånare och besökare.
Den dynamiska förvaltningen med ett ödmjukt hållbarhetstänk
Medarbetarna vid förvaltningen kan dagligen bidra till att sprida en positiv bild av kommunen
och service- och teknikförvaltningens verksamhet. Vid förvaltningen fortsätter därför det viktiga
arbetet med värdegrunds- och kulturfrågor. Att vara medarbetare vid service- och
teknikförvaltningen är att vara glädjespridare. Det är något som ska genomsyra hela
förvaltningens verksamhet. Som ett led i detta fortsätter förvaltningen också att uppmärksamma
och lyfta fram framgångar och goda initiativ i verksamheten. Nämndens idépriser och olika
nomineringar som White Guide och Arla guldko är ett exempel på detta. När det gäller
nomineringsarbetet för de två senare priserna driver service- och teknikförvaltningen
utvecklingen för att likforma och utveckla nomineringsprocessen. Utvecklingsarbetet avser
nomineringsprocessens samtliga delar och i arbetet deltar också bildningsförvaltningen och
vård- och omsorgsförvaltningen.
För att ytterligare bidra till den positiva bilden av Katrineholm växlar förvaltningen nu upp
hållbarhetsarbetet. Vid förvaltningen har hållbarhetsfrågorna tre perspektiv där samtliga är lika
viktiga. Miljö-, ekonomi- och ett socialt perspektiv. Under de kommande åren kommer
hållbarhetsarbetet få allt större plats i planeringen och uppföljningen av verksamheten.
Ett exempel från service- och teknikförvaltningens verksamhet, där samtliga tre
5
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hållbarhetsperspektiv ryms, är det viktiga arbetet med mat och måltider. I kommunens
Måltidspolitiska program definieras måltiden.
”Måltiden omfattar allt som har med maten och ätandet att göra. Nämnas kan, måltidsmiljö
(buller, hur stora grupper som äter), bemötande, råvaran, tillagning och presentation”
Med utgångspunkt i det måltidspolitiska programmet och genom samverkan med andra arbetar
service- och teknikförvaltningen vidare med att utveckla och lyfta måltiden ytterligare en nivå.
Den offentliga upphandlingen är av strategisk betydelse då kommunen genom sina val kan
påverka förutsättningarna för god ekonomisk hushållning och hållbar utveckling. I den
övergripande inriktningen för kommunens inköp slås ett antal utgångspunkter fast. Bland annat
ska kommunen underlätta för mindre aktörer att lämna anbud vid upphandlingar. Kommunens
inköp och upphandlingar ska också användas som medel för att eftersträva social, ekonomisk
och miljömässig hållbarhet. Service- och teknikförvaltningen gör omfattande inköp och
upphandlingar, i dessa är kommunens övergripande inriktning styrande.
Ökad sysselsättning och egen försörjning
När invånarna blir fler skapas det fler arbetstillfällen i kommunen. Antalet arbetstillfällen växer
dock inte fram i den takt som krävs och många katrineholmare saknar ett arbete att gå till. Detta
samtidigt som kommunen, och inte minst service- och teknikförvaltningen ser framtida
utmaningar i att rekrytera kompetent personal till verksamheten. Service- och
teknikförvaltningen planerar flera olika aktiviteter i syfte att både trygga den egna
kompetensförsörjningen och att förbättra anställningsbarheten och bidra till ökad
sysselsättningen för kommunens invånare. Nedan beskrivs några av dessa insatser.
Arbetet med det EU-finansierade MIKA-projektet, Mat och Integration i Katrineholm kommer
under 2019 att vara i full gång. Projektet syftar till att ta tillvara på kunskaper från andra kulturer
i odling och matlagning och även skapa förutsättningar för lokala näringar att utvecklas, bland
annat genom att ta fram nya produkter. Med projektet ökar också möjligheten att få tillgång till
kvalificerad arbetskraft. Projektets framgång är beroende av samverkan och samarbete med
övriga förvaltningar.
Service- och teknikförvaltningen arbetar också med flera andra uppdrag som på olika sätt, direkt
eller indirekt, bidrar till ökad sysselsättning och därmed i förlängningen en högre grad av egen
försörjning. Bland annat erbjuder förvaltningen olika typer av arbetsmarknadstjänster,
vuxenutbildningar samt ett stort antal feriearbeten. Ett antal medarbetare vid förvaltningen har
också stödanställningar av olika slag. Även där är det långsiktiga målet egen försörjning, helt
eller delvis. I enhet Skog & Natur finns både egna medarbetare och deltagare från Viadidakt
som utför arbeten i olika arbetslag, ett med inriktning på snickeri och ett med inriktning på
skogs- och naturskötsel. Här finns möjlighet att tillsammans med Viadidakt se över struktur och
arbetsprocesser för att uppnå en så effektiv och kvalitativ verksamhet som möjligt. Sedan
tidigare har service- och teknikförvaltningen skapat en tydlig ”en väg in-struktur” i syfte att
underlätta kontakten med samverkande aktörer som Viadidakt och Arbetsförmedlingen.
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2.2 Attraktiva boende- & livsmiljöer
Attraktiva livsmiljöer - i stad och på landsbygd
Allt positivt som sker i kommunen bidrar till att Katrineholm i snabb takt ändrar karaktär. Det
som kan ses med blotta ögat är att nya bostäder växer fram, nya omfattande grönområden med
planteringar iordningställs och inte minst anpassas kommunens gator och vägar snabbt till den
moderna och växande staden. I allt detta är service- och teknikförvaltningen i hög grad
involverad. När staden växer, växer också service- och teknikförvaltningens uppdrag.
Effektivisering av verksamheten är därför en alltid närvarande fråga.
Utifrån kommunens översiktsplan och grönplan fortsätter förvaltningens arbete med drift- och
underhållsplanering i syfte att vidareutveckla Katrineholm som trädgårdsstad och kommunen
som Sveriges Lustgård. En effektiv drift- och underhållsplanering möjliggör för egna
prioriteringar och ökar medborgarnas möjlighet att påverka sin närmiljö. Just medborgarnas
möjlighet att påverka sin närmiljö är ett prioriterat område. Förvaltningen kommer att arbeta för
att det ska bli enklare för medborgarna att delta i utformningen av sin närmiljö.
För att kommunen ska hållas trygg, säker och vacker är snabb hantering av fel och brister i vår
utemiljö en fortsatt viktig del. En viktig kanal för att identifiera fel och brister är service- och
teknikförvaltningens tjänster för felanmälan. Dessa är numera digitaliserade vilket möjliggör
snabb återkoppling till felanmälaren. Detta arbete vill service- och teknikförvaltningen utveckla
vidare under 2019.
Säker och funktionell infrastruktur
Service- och teknikförvaltningen arbetar i enlighet med gång- och cykelplanen för att underlätta
för medborgarna att till exempel välja cykeln före bilen. Detta genom att, vintertid, hålla
cykelbanor is- och snöfria, både genom mer konventionella metoder eller nya metoder som
sopsaltning. Sopsaltning som genomförs för första gången vintern 2018/2019, kommer att
utvärderas 2019. Det ska vara tryggt och säkert att ta cykeln. Förvaltningen säkerställer därför
att belysningen vid cykelbanorna fungerar, att skyltning och påbudsmålningar är tydliga samt att
cykelgarage och andra cykelparkeringar är i gott skick.
I de fall bilen ändå är det enda transportalternativet uppmuntrar kommunen de miljövänliga
alternativen. Därför genomförs en satsning på utvecklad infrastruktur för laddning i syfte att
underlätta för elbilar. Utöver att förvaltningen väljer miljövänliga alternativ när den egna
fordonsparken uppdateras bidrar förvaltningen i omställningen genom dialog, samarbete och
tydlig kravställning. Service- och teknikförvaltningen avser också att se över möjligheten att
föra en dialog med den geografiskt närliggande fordonsindustrin. Avslutningsvis kan nämnas att
den fleråriga satsningen på asfaltering och beläggningsarbeten fortsätter för att arbeta ikapp den
befintliga underhållsskulden.
Service- och tekniknämnden är även trafiknämnd. Verksamheten inom trafiknämndens
ansvarområde syftar bland annat till att ingen ska mista livet eller skadas svårt i trafiken. Allt
arbete ska leda till att det ska bli tryggare, trivsammare och tillgängligare för dem som cyklar
och går i Katrineholms kommun.
Tillgänglighet för alla
Att förbättra till- och frångängligheten i kommunala lokaler är ett prioriterat arbete vid serviceoch teknikförvaltningen. Särskilt fokus ligger nu på att säkerställa att brandskyddet är
ändamålsenligt och relevant i kommunens lokaler. Samarbetet med Katrineholms Fastigheter
AB är avgörande för ett gott resultat. Utbyggnaden av uteplatser vid kommunens skolor,
förskolor och särskilda boenden fortsätter. Detta ger fler medborgare möjlighet att vistas i
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utomhusmiljö.
Service- och teknikförvaltningen arbetar även med en mängd andra uppdrag som på olika sätt
ska bidra till mer attraktiva boende- och livsmiljöer. Bland annat genomför förvaltningen,
tillsammans med andra förvaltningar, trygghetsvandringar och utvecklar kommunens lekplatser.
Trygghet och säkerhet
Service- och teknikförvaltningen har en unik möjlighet att öka känslan av trygghet och säkerhet
för medborgare och besökare i Katrineholms Kommun. Med start 2018 uppmandes samtliga
verksamheter vid service- och teknikförvaltningens att särskilt planera för aktiviteter kopplade
till trygghet. En mängd olika trygghetsskapande aktiviteter identifierades. Att arbeta med
trygghetsskapande aktiviteter kommer att vara högt prioriterat även 2019.
Ett exempel på en trygghetsskapande aktivitetet som service- och teknikförvaltningen deltar i är
så kallande trygghetsvandringar. Vid trygghetsvandringen identifieras förbättringsåtgärder i
form av belysning, vegetation, tillgänglighet etc. Åtgärderna dokumenteras, åtgärdas och följs
upp. Resultaten av trygghetsvandringarna tillsammans med det som rapporteras in från
allmänheten i kommunens felanmälans-App leder i förlängningen till att kommunen blir mer
trygg och säker.
Att involvera kommuninvånarna i arbetet med att hålla kommunen trygg, säker och vacker är
viktigt, förvaltningens tjänster för felanmälan ger en sådan möjlighet. De ärenden som felanmäls
kategoriseras för att sedan handläggas inom respektive verksamhetsområde. För att ytterliga
lyfta de två prioriterade områdena trygghet och säkerhet samt tillgänglighet, kan de i
felanmälanssystemet lyftas upp som egna kategorier. De skulle då bli två nya prioriterade
områden för felanmälan. Utvecklingen av felanmälans-appen fortsätter 2019.
Andra viktiga aktiviteter som bidrar till ökad känsla av trygghet är bra och ändamålsenlig
belysning och snabb och effektiv klottersanering. När det gäller belysning planerar service- och
teknikförvaltningen i samverkan med samhällsbyggnadsförvaltningen ett nytt upplägg under
2019 med ett gemensamt styrsystem för all gatubelysning, i syfte att energioptimera, driftsäkra,
digitalisera och styra trygghetsskapande insatser m.m. Förvaltningens arbete med
klottersanering är välfungerande och ambitionsnivån är fortsatt hög, målsättningen är att alla
anmälda klotterärenden ska vara sanerade inom 24 timmar om vädret tillåter. Snabb sanering av
klotter är en avgörande faktor för medborgarnas upplevda trygghet.
Kommunens övergripande brotts- och skadeförebyggande arbete hanteras delvis inom ramen för
brotts- och skadeförebyggande rådets (BROSK) ansvarsområde. Under 2018 började
förvaltningen att bygga upp ett ”förvaltnings-brosk” i syfte att skapa bättre förutsättningar att
hantera dessa frågor. Då konceptet bedöms fylla sitt syfte kommer arbetet fortsätta och
utvecklas ytterligare under 2019.
Samhällets beredskap och förmåga att hantera olika krissituationer är en fråga som är både
angelägen och aktuell. Service- och teknikförvaltningen har genomlyst verksamheten i syfte att
identifiera möjliga områden där extra åtgärder kan behöva vidtas för att stärka
krishanteringsförmågan.
Skötseluppdraget från KFAB möjliggör en bättre kvalitet på den yttre skötseln i trädgårdsstaden
Katrineholm. Uppdraget skapar också möjligheter till ökat samarbete med förskolor, skolor och
äldreboenden kring utemiljöer som stimulerar till fysisk aktivitet, motorisk träning,
rehabilitering, lust och lärande. Delaktighet och ansvarstagande för den egna utemiljön kan även
förebygga skadegörelse. En del i detta handlar även om att skapa jämställda, trygga och säkra
miljöer för flickor, pojkar, kvinnor och män. För att uppnå Artikel 21 i europeiska deklarationen
för jämställdhet (CEMR) prioriterar service- och teknikförvaltningen dessa områden.
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2.3 En stark & trygg skola för bättre kunskaper
Utbyggnad av förskolan och skolan
Service- och teknikförvaltningen arbetar med flera uppdrag som på olika sätt sorterar inom
målområdet utbildning. Att analysera driftskonsekvenser av den pågående utbyggnaden av
förskolan är ett sådant uppdrag. Att förvaltningen, med kort varsel, kan hantera förändringar i
verksamheten är viktigt men samtidigt en stor utmaning. För att kunna ge en så god och
resurseffektiv service som möjligt krävs goda planeringsförutsättningar. I syfte att skapa bättre
planeringsförutsättningar kommer förvaltningen fortsätta att utveckla samverkan med
bildningsförvaltningen.
Matens betydelse för skolresultaten
Måltidspedagogiken på kommunens skolor ska fortsätta utvecklas. Uppdraget handlar inte bara
om att matgästerna ska lämna skolrestaurangen mätta. Fokus är att maten ska ge glädje men en
bra måltidsverksamhet bidrar också till att elever mår bra och trivs i skolan samt ger dem bättre
förutsättningar att klara kunskapsmålen. Med kost- och dietistkompetens verkar service- och
teknikförvaltningen för ännu bättre måltidsupplevelser.
I samråd med bildningsförvaltningen schemaläggs lunchen och blir därmed obligatorisk. Detta
för att ytterligare skapa förutsättningar för bättre studieresultat och hälsa bland barn och unga i
enlighet med de mål som finns uppsatta i kommunens folkhälsodirektiv 2017-2019 med fokus
på barn och unga.
Under 2019 har det tagits fram nationella branschriktlinjer gällande specialkoster. Riktlinjerna
kommer att beskriva olika typer av gränsdragningar när det gäller specialkost. När dessa ska
implementeras i Katrineholms kommun kommer en god samverkan mellan service- och
teknikförvaltningen och bildningsförvaltningen vara en framgångsfaktor.
Trygga barn och ungdomar – service- och teknikförvaltningen bidrar
En del av en bra måltidsverksamhet är en trygg och lugn måltidsmiljö för eleverna.
Skollunchrestaurangerna fortsätter att rustas upp för att skapa en bättre måltidsmiljö.
Tillsammans med bildningsförvaltningens pedagoger kan mat och måltider, en av förvaltningens
enheter, integreras i det pedagogiska arbetet. För att öka vuxennärvaron i skolan äter serviceoch teknikförvaltningens vaktmästare så kallade pedagogiska måltider i högstadieskolans
restaurang.
Ett serviceråd är under uppbyggnad. Rådet som har representation från både
bildningsförvaltningen och service- och teknikförvaltningen syftar till att på olika sätt arbeta för
ökad trygghet i skolan. Projektet #jagmed, som finansierats av Europeiska socialfonden, är nu
en permanent verksamhet i Katrineholms kommun. Arbetet kommer att drivas av
bildningsförvaltningen men också service- och teknikförvaltningen engagemang för att öka
andelen elever som slutar gymnasiet med fullständiga betyg fortsätter.
Service- och teknikförvaltningen ansvarar för flera verksamheter som på olika sätt påverkar
eleverna i deras vardag. Förvaltningen ansvarar bland annat för simundervisningen, kommunens
idrottshallar och städningen i skolan. Att många av förvaltningens medarbetare dagligen
befinner sig nära eleverna ger goda möjligheter att vara en positiv kraft men ställer också krav
på medarbetarna. Att ge medarbetarna rätt förutsättningar för detta är angeläget och prioriterat.
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2.4 Trygg vård & omsorg
En äldreomsorg att vara stolt över
Mat är liv och lust är det gemensamma arbetsnamnet för utvecklingen av måltiderna inom
äldreomsorgen. En del i denna utveckling är införandet av sociala måltider vilket innebär att
personal äter tillsammans med de äldre på kommunens särskilda boenden. Detta bedöms bidra
till en lugnare och tryggare måltidsmiljö och öka känslan av gemenskap. I samverkan med vårdoch omsorgsförvaltningen förs en kontinuerlig dialog. Dialogen syftar till en fortsatt utveckling
av måltiderna inom äldreomsorgen men också till att hitta smartare arbetsformer som leder till
kostnadseffektivitet och ett ökat värde för de boende.
Det är ett fortsatt fokus på att minska undernäring inom kommunens särskilda boenden.
Dietisterna vid service- och teknikförvaltningen spelar, genom bland annat informations- och
kunskapsspridning, en viktig roll i arbetet med att förkorta nattfastan. Den senaste
nattfastemätningen visade att tiden med nattfasta minskat, vilket är en utveckling som inspirerar
till ytterligare ansträngningar under 2019.
Flera evenemang har genomförts i samarbete mellan service- och teknikförvaltningen och vårdoch omsorgsförvaltningen. Evenemangen, som till exempel kan vara pubkvällar eller
utematlagning, syftar till att skapa glädje och bidra till en ökad social samvaro för de boende vid
kommunens särskilda boenden. I planeringen av nya aktiviteter och evenemang är det viktigt att
vara lyhörd för de boendes egna önskemål. Under 2019 utvecklas konceptet ytterligare och olika
evenemang planeras vid samtliga särskilda boenden i kommunen. En viktig fråga i den fortsatta
planeringen är att vidareutveckla aktiviteter/evenemang som är återkommande. Ett sådant
arrangemang kan vara Festival för mogna.
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2.5 Ett rikt kultur-, idrotts- & fritidsliv
Alla är välkomna!
För att erbjuda ett meningsfullt och aktivt kultur- och fritidsliv för kommunens medborgare så
fortsätter utvecklingen av Sportcentrumområdet till en jämställd mötesplats där alla känner sig
välkomna och trygga som en del i arbetet med att uppnå Artikel 6 och Artikel 20 i europeiska
deklarationen för jämställdhet (CEMR). En del i detta är att arbeta vidare med HBTQcertifieringen samt satsa på nya och fler aktiviteter. Detta innebär att verksamheten når fler
personer med olika bakgrund och förutsättningar och ger den enskilda individen en större
möjlighet att hitta ”sin” idrott eller utöva sitt fritidsintresse.
Det innebär också en vidare satsning enligt kommunens Idrottspolitiska program som värnar om
allas rätt att delta samt säkerställer att miljön där den enskilde utövar sin idrott, tar del av kultur
eller njuter av sin fritid är jämställd och fri från fördomar. Det gäller så väl atmosfären som den
fysiska miljön. Service- och teknikförvaltningen bidrar även till de mål som finns uppsatta i
kommunens folkhälsodirektiv 2017-2019 med fokus på barn och unga. Genom att skapa fler
ytor för lek och idrott och en meningsfull engagerande fritid finns förutsättningar för förbättrad
psykisk och fysisk hälsa bland barn och unga i Katrineholm.
Under 2018 har vissa av kommunens vandringsleder tillgänglighetsanpassats. Bland annat har
ledernas underlag bytts ut och skyltningen har förbättrats. Under kommande år fortsätter
tillgänglighetsanpassningen och det löpande underhållsarbetet förbättras. Målsättningen är att ge
flera katrineholmare förutsättningar för en innehållsrik och aktiv fritid. Service- och
teknikförvaltningen kommer också att vara en deltagare när kommunens nya lekplatsstrategi ska
tas fram. Lekplatserna ska bli mötesplatser för alla kommunens invånare och minst en lekplats
per år ska tillgänglighetsanpassas.
Flera av kommunens motionsspår har under de senaste åren rustats upp med nya underlag och
ny belysningsarmatur. Trygga, funktionella och tillgängliga motionsspår är viktigt ur
folkhälsoperspektiv men även vitala för en attraktiv kommun.
Satsning på motionsspår fortsätter för att ytterligare öka attraktiviteten och därigenom få ännu
fler katrineholmare att upptäcka och använda kommunens motionsspår. Målet är att kommunens
motionsspår skall inspirera till ökad rörelseglädje.
Kommunen arbetar också för en ökad IT- tillgänglighet i anslutning till kommunens
idrottsanläggningar och motionsområden. Under 2019 kommer satsningen för med att kunna
erbjuda fritt och stabilt WiFi vid idrottsanläggningar och motionsområden att vara genomfört.
Ett nytt Sportcentrumområde tar form
Utvecklingen av Sportcentrumområdet bedrivs i enlighet med det visionsprogram som
kommunen tagit fram tillsammans med Framtidsgruppen. Syftet med visionsprogrammet är att
utveckla Sportcentrumområdet till ett öppet, inkluderande och sammanhängande område för
rekreation, spontanidrott och organiserat idrottsutövande.
Förverkligandet av Sportcentrumområdets visionsprogram är ett arbete som också behöver gå i
linje med pågående utveckling av kommunens gymnasieskolor som finns i samma geografiska
område. Även kommunens fastighetsbolag KFAB behöver vara delaktiga i kommande
arbetsprocesser.
Behoven av nya omklädningsrum och personalutrymmen på Backavallen är stora. Nuvarande
byggnad har allvarliga byggnadstekniska brister, bland annat avseende brandskydd och
ventilation. Parallellt med detta planeras det för en konvertering av Backavallens köldmedium i
den konstfrusna ute-isen. Kylsystemet är ålderstiget (från 1964) och tillståndet för köldbäraren
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(ammoniak) löper ut våren 2020.
Ökad service och utvecklad dialog med kommunens föreningar
Framtidsgruppen fortsätter att driva utvecklingsfrågor och sätta strategier för kommunens
fortsatta idrotts- och fritidsutveckling. Intentionerna i kommunens Idrottspolitiska program går
som en röd tråd igenom service- och teknikförvaltningens verksamhet. Inte minst gäller detta
inom området Kultur, idrott & fritid. Sörmlandsidrotten och kommunens föreningsservice finns
till för att stödja och utveckla kommunens föreningar. För att kunna ta tillvara på de stödjande
resurser som finns behövs ett gemensamt arbete genomföras där uppdrag, ansvar, mandat och
roller beskrivs i syfte att förtydliga och förenkla för målgruppen, det vill säga kommunens
föreningar.
I syfte att ytterligare förbättra servicen och dialogen med kommunens föreningar har serviceoch teknikförvaltningen utvecklat sin föreningsservice. En utvecklad föreningsservice i
kombination med de förutsättningar som skapas genom samverkan med Sörmlandsidrotten
bedöms kunna underlätta föreningsverksamheten. Satsningen väntas bidra till ett mer välmående
föreningsliv i Katrineholms kommun och därigenom ge förutsättningar för en mer meningsfull
fritid för kommunens invånare.
Flera av kommunens föreningar vittnar om svårigheter att engagera frivilliga till olika typer av
föreningsuppdrag. Föreningsmässan är en årlig aktivitet som fortsätter att arrangeras i syfte att
lyfta Katrineholms föreningsliv, att låta föreningarna visa upp sina verksamheter och ge
föreningarna möjligheter till att rekrytera nya medlemmar. Föreningsmässan ger även
kommunen en unik möjlighet att visa upp sitt breda föreningsliv för nya medborgare.
En annan aktivitet som ger föreningar, ledare och individuella utövare möjlighet att
uppmärksammas och uppmuntras är service- och tekniknämndens idrottsstipendier. Värdefulla
ledarinsatser, i de allra flesta fall på ideell basis samt framstående prestationer inom idrott
uppmärksammas årligen. För att kriterierna för stipendierna ska harmonisera med
viljeinriktningen i det idrottspolitiska programmet, kommer de under 2019 att ses över och
uppdateras.
Effektiv samverkan för invånarnas bästa
Kommunens viktiga arbete med Lyckliga gatorna fortsätter. Service- och teknikförvaltningen
bidrar i detta arbete. Samtidigt innebär nya uppdrag stora krav på planering och eventuella
omprioriteringar i verksamheten. I detta sammanhang vill förvaltningen också lyfta behovet av
tydlig struktur för arbetet och att samarbetet mellan aktörerna utvecklas.
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2.6 Hållbar miljö
Miljön ett av flera hållbarhetsperspektiv
Service- och teknikförvaltningen har under många år arbetat med hållbarhetsfrågor på olika sätt.
I syfte att ännu bättre strukturera och synliggöra hållbarhetsarbetet har förvaltningen inlett ett
utvecklingsarbete. I ett första skede vill service- och teknikförvaltningen bredda
hållbarhetsperspektivet. Hållbarhetsarbetet vid service- och teknikförvaltningen ska utgöras av
tre perspektiv; ett ekonomiskt-, ett socialt- samt ett miljöperspektiv, där alla perspektiv är lika
viktiga.
Katrineholm växer vilket bland annat innebär omfattande planarbeten i kommunen. Nya
bostadsområden växer fram, staden förtätas och landsbygdsutvecklingen fortsätter. Kommunens
grönplan är ett vägledande styrdokument i detta arbete. Grönplanen syftar till att bevara och
utveckla nya och befintliga grönområden och säkerställer viktiga värden för invånarna inom
områden som hälsa, miljö, rekreation och fysiska- och psykiska lekmiljöer.
Utvecklad e-tjänst för minskat matsvinn
I syfte att arbeta med klimatsmart mat och nå ökat gästfokus i kommunens måltidsverksamhet
inom förskola, skola och äldreomsorg arbetar service- och teknikförvaltningen med ständig
utveckling. En återkommande utmaning är att minska matsvinnet. Stora förväntningar att lyckas
med det uppdraget är kopplat till utvecklingen av en e-tjänst för specialkostintyg och frånvaro.
Detta utvecklingsarbete behöver ske i samarbete mellan service- och teknikförvaltningen,
bildningsförvaltningen och IT- och kommunikationsavdelningen.
Service- och teknikförvaltningen gör skillnad
Förvaltningens möjlighet att bidra till att minska kommunens miljöpåverkan är stor. Stora
inköpsvolymer i kombination med att förvaltningen ansvarar för verksamhet inom områden som
är miljöpåverkande, gör att förvaltningens val kan göra stor skillnad.
För att bli en fossilfri kommun 2030 krävs stora insatser. Utbytet av fossildriva fordon till mer
klimatsmarta alternativ pågår. Utbytet till elbilar kräver också en utbyggd infrastruktur vad
gäller laddmöjligheter.
Utöver att service- och teknikförvaltningen kan bidra till kommunens minskade miljöpåverkan
genom att ställa om till miljömässiga transporter eller genom mer miljömedvetna inköp kan
även de mindre insatserna göra stor skillnad. Exempel på sådana insatser är införande av
doseringsutrustning för städkem, val av energieffektivare varianter vid utbyten av lampor samt
minska antalet onödiga utskrifter. Under 2019 kommer arbetet för en mer hållbar miljö fortsätta.
Bland annat planeras arbetet med att konvertera det gamla kyl- och energisystemet vid
Backavallen, en utbildning för personalen kring rätt kem vid lokalvård och dosering och
framtagandet av en återvinningsstruktur för uttjänta mobiltelefoner.
I syfte att energieffektivisera kommunens kök har energibesparande insatser gjorts vid ett urval
av kommunens restauranger. En utvärdering visar att insatserna bidrar till minskad
elförbrukning och arbetet kommer att fortsätta bland annat genom ytterligare
omvärldsbevakning och en utökad dialog med olika leverantör. Detta arbete sker i
förekommande fall i samarbete med fastighetsägaren.
Ett utredningsarbete kring energi- och kylsystemet på Backavallen har genomförts. Energi- och
kylsystemet är föråldrat och nuvarande tillstånd för vätskor i kylanläggningen från
brandskyddsmyndigheterna löper ut 2020.
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2.7 Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation
Från bra till fantastisk
Service- och teknikförvaltningens Roadmap, eller strategikarta, är ett sätt att beskriva hur resan
från bra till fantastisk ser ut. Förbättringsresan innehåller utveckling inom fem olika perspektiv,
där alla perspektiv är lika viktiga för slutmålet. Aktiviteterna inom ekonomiperspektivet syftar
samtliga på olika sätt och i olika omfattning till en effektivisering av service- och
teknikförvaltning verksamheter. Detta är nödvändigt inte minst då förvaltningens uppdrag växer
samtidigt som resurserna är begränsade.
I alla delar av det ekonomiska arbetet, från löpande driftsekonomi till förvaltningens
investeringsprojekt, ska begreppet kostnadsmedvetenhet vara en ledstjärna.
Kostnadsmedvetenheten säkerställs genom ordning och reda i ekonomin, ett tydligt fokus på
enheterna och regelbundna uppföljningar för både driften, investering och upphandlingar.
Mycket av utvecklingsarbetet är genomfört under senare år men det är nu dags att intensifiera
arbetet ytterligare för att under 2019 nå förvaltningens uppsatta mål.
Under 2019 kommer det också vara viktigt att bevara och utveckla de framsteg som gjorts i det
tidigare utvecklingsarbetet.
Service- och teknikförvaltningen en attraktiv arbetsgivare
Service- och teknikförvaltningens verksamhet lämpar sig väl att ta emot och stötta personer som
av olika anledningar befinner sig en bit bort ifrån den ”vanliga” arbetsmarknaden. Det kan till
exempel röra sig om personer som har olika fysiska, psykiska, och/eller språkliga variationer.
Vid förvaltningen arbetar drygt 40 personer som i olika omfattning behöver särskilt stöd i sitt
arbete. 40 personer motsvarar ca 20 procent av medarbetare vid förvaltningen. Många av dessa
personer bidrar på ett avgörande sätt till att förvaltningen varje dag leverererar en verksamhet av
hög klass. Att förvaltningen fortsätter att ta ett stort socialt ansvar är bra för individen men ska
också se som en strategi för en långsiktigt hållbar personalförsörjning. Vid Rådmannen har en
servicegrupp etablerats. Medarbetarna i servicegruppen hjälper bland annat till med enklare
kontorssysslor och håller ordning i lokalerna. Inrättandet av servicegruppen bidrar både till en
meningsfull vardag för medarbetarna i gruppen och är ett värdefullt bidrag till verksamheten.
Servicegruppens verksamhet kommer under 2019 att fortsätta utvecklas utifrån gruppens
förutsättningar och möjligheter och verksamhetens behov.
Andelen medarbetare som arbetar heltid ökar vid service- och teknikförvaltningen. Ökningen
sker främst för kvinnor. Detta är sannolikt en positiv effekt av kommunens införande av heltid
som norm. Att erbjuda heltidstjänster gör kommunen till en mer attraktiv arbetsgivare men
ställer också höga krav på planering och samarbete inom och mellan kommunens olika
förvaltningar. Arbetet för att utveckla det samarbetet samt framtagande och spridning av andra
rutiner som följer med heltid som norm måste fortsätta 2019.
Vid service- och teknikförvaltningen är den långsiktiga trenden sjunkande sjukskrivningstal och
ett minskat antal pågående rehabiliteringsärenden. Även om dessa siffror är glädjande är det
fortfarande höga sjukskrivningstal och stora skillnader mellan enheterna. Arbetet för att
ytterligare minska sjukfrånvaron är prioriterat även fortsättningsvis. Arbetsmiljöfrågor kopplar
tydligt till detta. Arbetsmiljöfrågor står alltid i fokus på förvaltningen. Att säkerställa en trygg
och utvecklande arbetsmiljö är kanske den mest avgörande faktorn i arbetet med att pressa
tillbaka ohälsa. Förvaltningen arbetar aktivt med att öka medarbetarnas engagemang och
delaktighet. Exempel på aktiviteter som planeras kommande år är; inspirationsdagar, hälsovecka
och självklar delaktighet i verksamhetsplanering och den egna arbetssituationen.
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Verksamhetsöversyn och behov av kommande förändringar
Idag hanteras kommunens egenägda fastigheter av kommunledningsförvaltningen,
samhällsbyggnadsförvaltningen och service- och teknikförvaltningen. Behov finns av att se över
struktur, organisation och finansiering för detta. Service- och teknikförvaltningen har
tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen börjat kartlägga nuvarande struktur och
ordning, ett gemensamt arbete som kommer att fortsätta och växlas upp under 2019. Ambitionen
är att en eventuell förändring av ansvar kan genomföras från den 1 januari 2020.
Även arbetet och ansvaret för den kommunägda skogen har genomlysts och utretts under åren
2017-2018. Arbetet har skett tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen och
kommunledningsförvaltningen och har resulterat i ett förslag på ny ansvarsfördelning och
ekonomiska struktur. Samhällsbyggnadsförvaltningen tar ansvar för det strategiska arbetet och
service- och teknikförvaltningen tar ansvar för det operativa arbetet. Förändringen bör
genomföras från den 1 januari 2019.
Service- och teknikförvaltningen har identifierat ett behov att utveckla en tjänstekatalog för de
tjänster som förvaltningen tillhandahåller. Tjänstekatalogen är tänkt att rikta sig främst till den
interna kommunala organisationen. En tjänstekatalog skulle ge en tydlig beskriv över vilka
tjänster som förvaltningen kan erbjuda. Kopplat till tjänstekatalogen skulle också en tydlig och
funktionell beställningsfunktion utvecklas. Ett datasystem för att digitalisera hanteringen av
matkuponger planeras. Systemet skulle underlätta den interna administrationen men även höja
kundupplevelsen.
Sedan försommaren 2018 har den stora bassängen i simhallen varit stängd på grund av
renovering. Stängningen har påverkat flera målgrupper så som föreningsverksamhet,
simundervisning och allmänheten. Dessutom har stängningen påverkat förvaltningen när det
gäller personal, ekonomi och verksamhet. Under 2019 kommer stängningen medföra att mycket
arbete behövs för att komma ikapp med till exempel simundervisning och att få allmänhet och
externa kunder att återvända till simhallen.
Rådmannen
Under hösten 2018 samlades större delen av service- och teknikförvaltningens verksamhet i nya
lokaler vid kvarteret Rådmannen. Med nya lokaler, större samordning och bättre logistik
bedöms organisationen bli mer effektiv och arbetsmiljön förbättras. I sammanhanget kan
nämnas den fortsatta utvecklingen och effektiviseringen av kommunens omlastningscentral.
Under 2019 avser service- och teknikförvaltningen att investera i utrusning som möjliggör detta.
Att samla förvaltningens verksamheter under ett tak har varit en stor förändring och har
inneburit vissa utmaningar. Utveckling av så kallade ”mjuka frågor” som värderings- och
kulturfrågor kommer därför vara centrala och viktiga under 2019.
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3 Nämndens resultatmål från kommunplanen
Målområde

Resultatmål/Uppdrag

Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning

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

Attraktiva boende- & livsmiljöer

Tryggare offentliga miljöer
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, VSR
Resandet med cykel och till fots ska öka
KS, STN
Förbättrad standard på gator, vägar, gång- och cykelvägar
KS, STN

En stark & trygg skola för bättre
kunskaper

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

Trygg vård & omsorg

Måltiderna inom vård och omsorg ska utvecklas
STN, VON

Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv

Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VON
Kultur, idrott och fritid för barn och unga ska prioriteras
KS, BIN, KULN, STN, VON
Jämställda kultur- och fritidsverksamheter
KS, BIN, KULN, STN, VON

Hållbar miljö

Ökad andel miljöfordon i kommunens verksamheter
STN, KFAB, KIAB
Ökad energieffektivitet i kommunens lokaler
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB
Nedskräpningen ska minska
KS, BIN, BMN, STN, KFAB, KIAB, KVAAB
Biologisk mångfald ska främjas genom aktiva åtgärder och naturskydd
KS, STN
Klimatsmartare måltider i kommunens måltidsverksamhet
STN

Attraktiv arbetsgivare & effektiv
organisation

Säkrad kompetensförsörjning
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON
Ökat medarbetarengagemang
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON
Förbättrad hälsa för kommunens medarbetare
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON
Kommunens tillgänglighet för invånarna ska öka
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON
Ökad digital delaktighet
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON
Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON
Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON
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4 Driftsbudget
Nämnd

Budget 2019 (tkr)

Service- och tekniknämnden

102 772

17
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5 Investeringsbudget
Investeringsbudget
Kategori

Benämning

1-6

Budget (tkr)
2019

4

Arbetsmiljöåtgärder

4

Oförutsedda investeringar

4

Rådmannen, processutrustning och
inventarier

4

Storköksutrustning

4

2020

Driftkostnad (tkr)
2021

2019

500

500

500

1 000

1 000

1 000

500

500

0

1 000

1 000

0

Måltidsmiljö

300

600

0

4

Städmaskiner entreprenad

300

300

300

4

Städmaskiner mat och måltider

100

100

100

4

Fordon och maskiner

3 000

4 500

4 500

5

Upprustning grusbelagda gc-vägar

0

200

200

5

Broåtgärder

0

500

500

5

Upprustning gator, kantstöd, brunnar,
räcken

200

200

200

5

Beläggningsytor

7 000

7 000

7 000

4

Motionsspår

350

700

700

5

Belysning, LED-belysning och
elarbeten

800

3 000

3 000

1

Rötskade- och elbesiktning

0

0

300

4

Friluftsbad

50

300

50

1

Upprustning lekplatser, parkutrustning

500

800

800

4

Automatbevattning park

0

0

200

1

Växthuset, teknik och utrustning

450

450

450

4

Trädprojekt

0

300

300

4

Parker och grönytor

500

300

0

1

Skydd och säkerhet äventyrsbad

50

25

25

4

Sportutrustning Sportcentrum

500

500

500

4

Arbetsfordon och maskiner
Sportcentrum

660

2 580

700

4

Tillgänglighet och information digitalisering Sportcentrum

150

150

150

1

Anläggningar och fastigheter

3 630

0

0

4

Anläggningar och fastigheter

2 000

0

0

4

Övriga IP

300

0

0

1

Backavallen konvertering och
byggnation

2 400

0

0

4

Teknik, Simhallen

200

0

0

4

Nytt toppskikt friidrottsbanor

100

600

0

4

Backavallen A-läktare exteriört

300

0

0

26 840

26 105

21 475

2020

2021
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6 Särskilda uppdrag
Uppdrag till samtliga nämnder att fortsätta arbetet med att utveckla verksamheterna
genom digitalisering och e-tjänster. Inriktningen ska vara att minst 50 fullvärdiga e-tjänster
ska lanseras under 2019 i syfte att öka tillgängligheten för invånarna och minska den interna
administrationen. Uppdraget återrapporteras inom ramen för kommunens delårsrapport och
årsredovisning.
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7 Bilaga: Nya upphandlingar
Föremål för upphandling

Kategori

Direktupphandling
eller upphandling

Leasing
Ja/Nej

Tidpunkt

Drift eller
investering

Arbetskläder kök

4

Upphandling

Nej

Q1

Drift

Dryck

4

Upphandling

Nej

Q4

Drift

Storköksutrustning

4

Upphandling

Nej

Q4

Investering

Led-belysning

4

Upphandling

Nej

Q1

Investering

Avloppsanläggningar

4

Upphandling

Nej

Q1

Investering

Matbil

4

Direktupphandling

Nej

Q2

Investering
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Ert datum

Vår handläggare

Er beteckning

Cathrine Andersson, trafikingenjör

Söder, Jämtlandsgatan med flera gator
Bakgrund
Under den tid då Ericsson var etablerade i lokalerna på Västgötagatan så hade
lokalgatorna närmast öster om Västgötagatan en zon med parkeringsförbud dagtid
mellan 7- och 17.
I samband med dialogprojektet i området 2002 eller vid omskrivningen av alla
föreskrifter 2010 så har föreskrift och skyltning tagits bort då parkeringsproblemen
inte längre varit lika stora i området efter att Ericsson flyttat sin verksamhet.
Nulägesanalys/
Under de senaste åren har fastigheterna utmed Västgötagatan fått nya hyresgäster som
alstrar mer besökare med följd att det åter har blivit problem inne på lokalgatorna
öster om Västgötagatan.
Från norr till söder:
• Vård- och omsorgsförvaltningen inkl färdtjänst
• Kunskapsskolan
• Restaurang KomMat
• Vårdcentral med BVC och distriktmottagning
• Service- och teknikförvaltningen
• Socialförvaltningen
• + en del mindre verksamheter
På vissa sträckor har parkeringsförbud införts på Jämtlandsgatan och Östgötagatan
men med begränsad effekt.
På södra sidan av Jämtlandsgatan finns föreskrift om parkeringsförbud som
förmodligen har sitt ursprung i de parkeringsproblem som uppkom i samband med
bandymatcher längre tillbaka i tiden.
Primära åtgärder
Utanför Socialförvaltningen och Service- och teknikförvaltningen har busshållplatsen
flyttats något söderut för att kunna tillåta parkering under högst 2 timmar på en
begränsad sträcka.
Parkeringsförbud införs inom samma område som tidigare har reglerats med
parkeringsförbudszon.
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Följd/tvärfrågor
I samband med regleringen av parkeringsförbud upphävs parkeringsförbudet på södra
sidan av Jämtlandsgatan.
Ärendets handlingar
Kopia på den trafikföreskrift som publicerats i STFS
Sammanfattning
Parkeringsförbud införs på gator inom det område som avgränsas av Västgötagatan,
Oppundavägen, Sörmlandsgatan och Vinkelgatan.
Samtidigt upphävs det parkeringsförbud som gäller på södra sidan av Jämtlandsgatan.
Förbudet införs tillfälligt att upphöra den 31 maj, samma datum som
städdagsförbuden upphör att gälla.
Fortsatta åtgärder
Trafikföreskrifterna utvärderas under maj månad innan beslut om permanent
föreskrift.
Föreskrifterna skickas på remiss till polismyndigheten under utvärderingsperioden.

Cathrine Andersson
Trafikingenjör
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0483 2019:00012
Katrineholms kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera på
Östgötagatan;
beslutade den <beslutsdatum>.
Katrineholms kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16 och 3 §
första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.
På samtliga gator inom ett område som begränsas av Västgötagatan, Oppundavägen,
Sörmlandsgatan och Vinkelgatan (gränsgatorna ingår inte) enligt kartbild får fordon
inte parkeras. Förbudet ger inte rätt att stanna där det är förbjudet att stanna eller
parkera enligt trafikförordningen (1998:1276).
Förbudet gäller vardagar klockan 07.00 - 17.00.

Denna författning träder i kraft den 1 mars 2019 och upphör att gälla den 31 maj
2019.
På Katrineholms kommuns vägnar.
Cathrine Andersson
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Utskrivet: 2019-02-21 10:16
Utskrivet av: Madelene Sönnerfors

Avancerad sökning

Avancerad sökning
Beteckning
Beskrivning
STN/2019:4
Grävtillstånd

Datum
2018-12-12

STN/2019:7

2019-01-02

Beslutsbeteckning/Bevakningsdatum/Parametervärde/Namn/Notering
STN Gräv/2019:9/STN Gräv/2019:8/STN Gräv/2019:7/STN Gräv/2019:6/STN Gräv/2019:5/STN
Gräv/2019:15/STN Gräv/2019:14/STN Gräv/2019:13/STN Gräv/2019:12/STN
Gräv/2019:11/STN Gräv/2019:10
STN LTF/2019:2

2019-01-02

STN PRH/2019:8/STN PRH/2019:7/STN PRH/2019:6/STN PRH/2019:5

2018-12-12

STN Mark/2019:9/STN Mark/2019:8/STN Mark/2019:7/STN Mark/2019:6/STN
Mark/2019:5/STN Mark/2019:4/STN Mark/2019:3/STN Mark/2019:2/STN Mark/2019:15/STN
Mark/2019:14/STN Mark/2019:13/STN Mark/2019:12/STN Mark/2019:11/STN Mark/2019:10

STN/2019:5
STN/2019:1

Lokala trafikföreskrifter Samlingsakt 2019
Parkeringstillstånd för
rörelsehindrade - Samlingsakt 2019
Upplåtelse av offentlig plats
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1 (1)

Datum

Vår beteckning

SERVICE- OCHO TEKNIKFÖRVALTNINGEN

2019-02-21

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Madelene Sönnerfors

Service- och tekniknämnden

Meddelanden
Service- och teknikförvaltningens förslag till beslut
Service- och tekniknämnden lägger anmälan av meddelanden till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Utdrag ur service- och tekniknämndens diarium över handlingar för perioden
2019-01-10 – 2019-02-20. Förteckning över handlingarna finns på service- och
teknikförvaltningen, Västgötagatan 18, Katrineholm.
___________________

Madelene Sönnerfors
Nämndsekreterare

SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress: Västgötagatan 18
Telefon: 0150-570 00

208

E-post: service.teknik@katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340

