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TJÄNSTESKRIVELSE

1 (1)

Datum

Vår beteckning

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Planering och Byggande

2017-09-06

STN/2017:28 - 382

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Cathrine Andersson

Service- och tekniknämnden

Upphävande av lokal trafikföreskrift på Marieborgsgatan
Förvaltningens förslag till beslut
Service- och tekniknämnden beslutar att upphäva Katrineholms kommuns lokala
trafikföreskrift (0483 2010-231) om förbud mot sväng i korsning på Marieborgsgatan.
Sammanfattning av ärendet
Trafiken har minskat på Vingåkersvägen och det finns inte längre behov att förbjuda
fordon på Marieborgsgatan att svänga vänster in på Vingåkersvägen.
Efter beslut publiceras föreskrift i STFS (Svensk trafikföreskriftssamling) som
upphäver den lokala trafikföreskriften (0483 2010-231) om förbud mot sväng i
korsning på Marieborgsgatan.
Ärendets handlingar
Kopia på Katrineholms kommuns lokala trafikföreskrift (0483 2010-231)
Bild som visar korsningen Vingåkersvägen-Marieborgsgatan
Ärendebeskrivning
I och med nordvästra och östra förbifarterna har trafikflödet på Vingåkersvägen
minskat och det finns därför inget behov att trafikreglera i korsningen
Vingåkersvägen/Marieborgsgatan genom förbud att svänga vänster in på
Vingåkersvägen.

Cathrine Andersson
Trafikingenjör
Beslutet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen och Service- och
teknikförvaltningen

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress:
Telefon: 0150-57149
E-post: Cathrine.Andersson@katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
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Publicerat på webbplatsen Svensk trafikföreskriftssamling den 27 maj 2010
4

0483 2010-231

Diarienummer: 0483 2010-231

Katrineholms kommuns lokala trafikföreskrifter om Förbud mot sväng i
korsning på MARIEBORGSGATAN;
beslutade den 06 maj 2010
Med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 10 trafikförordningen (1998:1276) TrF, föreskriver
Katrineholms kommun följande:
1 § På Marieborgsgatan i korsningen med Vingåkersvägen får fordon i sydlig färdriktning inte
svängas åt vänster.

Dessa föreskrifter träder i kraft: 1 juli 2010. Ersätter föreskrift: 241/1979

PAT WERNER
Karin Wadman
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TJÄNSTESKRIVELSE

1 (2)

Datum

Vår beteckning

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Planering och Byggande

2017-09-04

STN/2017:28 - 382

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Cathrine Andersson

Service- och tekniknämnden

Lokala trafikföreskrifter på Oppundavägen och Dalagatan
Förvaltningens förslag till beslut
Service- och tekniknämnden beslutar om att lokala trafikföreskrifter enligt nedan ska
publiceras i STFS, samt att Katrineholms kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud
att parkera fordon på Dalagatan ska ändras enligt nedan.
Cykelöverfart på Oppundavägen
Markerad plats på Oppundavägen ska vara cykelöverfart.
Parkering på Dalagatan
På Dalagatans västra sida mellan Oppundavägen och 90 meter söder om
Oppundavägen får fordon parkeras under högst 30 min i följd vardag klockan 07.0017.00.
Förbud att parkera på Dalagatan
På Dalagatans östra sida mellan 15 meter norr om Sandmogatan och Oppundavägen
får fordon inte parkeras. Förbudet ger inte rätt att stanna där det är förbjudet att stanna
eller parkera enligt trafikförordningen (1998:1276).
Förbud att parkera på Dalagatan
På Dalagatan västra sida mellan 90 meter söder om Oppundavägen och Prins Bertils
gata får fordon inte parkeras. Förbudet ger inte rätt att stanna där det är förbjudet att
stanna eller parkera enligt trafikförordningen (1998:1276).
Föreskriften upphäver Katrineholm kommuns föreskrift (0483 2010-026) om förbud
att parkera fordon på Dalagatan i Katrineholm.
Sammanfattning av ärendet
I samband med nya skolbyggnader vid Skogsborgsskolan på Dalagatan har
förändringar gjorts i trafikmiljön som medför ändring av befintlig föreskrift samt
beslut om nya föreskrifter.
Ärendets handlingar
Kopior på tillfälliga lokala trafikföreskrifter om cykelöverfart, parkering samt förbud
att parkera fordon.
Kopia på lokal trafikföreskrift om förbud att parkera fordon som ersätts av ny
föreskrift.
Bild som visar området som föreskrifterna gäller

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress:
Telefon: 0150-57149
E-post: Cathrine.Andersson@katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Planering och Byggande

TJÄNSTESKRIVELSE

2 (2)

Datum

Vår beteckning

2017-09-04

STN/2017:28 - 382

Ärendebeskrivning
I samband med uppförande av nya skolbyggnader vid Skogsborgsskolan på Dalagatan
har vissa förändringar gjorts i trafikmiljön som medför ändring av befintliga
föreskrifter samt behov av nya.
Trafikljusen på Oppundavägen har ersatts av hastighetsdämpande trafikhinder i form
av ”busskuddar”.
På del av Dalagatan föreslås parkering tillåtas för att underlätta hämtning och lämning
av barn, samt på motsatt sida förbjuda parkering för att motverka dubbelparkering och
med det följande problem med framkomlighet.
Nu gällande parkeringsförbud på västra sidan av Dalagatan behöver justeras med
hänseende på den tillåtna parkeringen och uppdateras samtidigt med karta som visar
utbredning vilket saknas idag. Kopia på den lokala trafikföreskrift som nu gäller
bifogas ärendet.
I avvaktan på nämndens beslut har tillfälliga lokala trafikföreskrifter publicerats i
STFS (Svensk trafikföreskriftssamling). Kopior på föreskrifterna bifogas ärendet.
Cathrine Andersson
Trafikingenjör
Beslutet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen och Service- och
teknikförvaltningen

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress:
Telefon: 0150-57149
E-post: Cathrine.Andersson@katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
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Cykelöverfart

Ny sträcka med
tillåten parkering
Nytt parkeringsförbud

Nu gällande
parkeringsförbud
utmed Dalagatan
justeras
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0483 2017:00087
Katrineholms kommuns lokala trafikföreskrifter om cykelöverfart på
Oppundavägen;
beslutade den 4 september 2017.
Katrineholms kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 4 och 3 §
första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.
Markerad plats på Oppundavägen enligt kartbild ska vara cykelöverfart.

Denna författning träder i kraft den 4 september 2017 och upphör att gälla den 30
september 2017.
På Katrineholms kommuns vägnar.
Cathrine Andersson
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0483 2017:00088
Katrineholms kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera på
Dalagatan;
beslutade den 4 september 2017.
Katrineholms kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16 och 3 §
första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.
På Dalagatans östra sida mellan 15 meter norr om Sandmogatan och Oppundavägen,
enligt kartbild, får fordon inte parkeras. Förbudet ger inte rätt att stanna där det är
förbjudet att stanna eller parkera enligt trafikförordningen (1998:1276).

Denna författning träder i kraft den 4 september 2017 och upphör att gälla den 30
september 2017.
På Katrineholms kommuns vägnar.
Cathrine Andersson
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0483 2017:00089
Katrineholms kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Dalagatan;
beslutade den 4 september 2017.
Katrineholms kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 17 och 3 §
första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.
På Dalagatans västra sida mellan Oppundavägen och 90 meter söder om
Oppundavägen, enligt kartbild, får fordon parkeras under högst 30 min i följd vardag
klockan 07.00 - 17.00.

Denna författning träder i kraft den 4 september 2017 och upphör att gälla den 30
september 2017.
På Katrineholms kommuns vägnar.
Cathrine Andersson

Publicerat på webbplatsen Svensk trafikföreskriftssamling den 18 juni 2010
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0483 2010-26

Diarienummer: 0483 2010-026

Katrineholms kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera fordon
på Dalagatan i Katrineholm;
beslutade den 06 maj 2010
Med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16 trafikförordningen (1998:1276) TrF, föreskriver
Katrineholms kommun följande:
1 § På Dalagatans västra sida får fordon inte parkeras. Förbudet ger inte rätt att stanna där det
är förbjudet att stanna eller parkera enligt trafikförordningen (1998:1276).

Dessa föreskrifter träder i kraft: 1 juli 2010. Ersätter föreskrift: 28/1977

PAT WERNER
Karin Wadman
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TJÄNSTESKRIVELSE

1 (2)

Datum

Vår beteckning

SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN
Medborgarservice

2017-09-13

STN/2017:82 - 349

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Pierre Jansson

Service- och tekniknämnden

Yttrande avseende remiss – Handlingsplan för dagvatten
2018-2021
Förvaltningens förslag till beslut
Service- och tekniknämnden ställer sig bakom service- och teknikförvaltningens
yttrande och vidaresänder det till samhällsbyggnadsförvaltningen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige antog i mars 2015 ”Dagvattenpolicy – Riktlinjer för
dagvattenhantering i Katrineholms kommun”. I policyn, som är ett övergripande
inriktningsdokument, beskrivs bland annat ansvarsfördelningen för
dagvattenhanteringen och de övergripande riktlinjerna för att uppfylla policyn.
Riktlinjer för att uppfylla policyn:
 Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) ska i första hand väljas
 Påverkan på den naturliga vattenbalansen ska minimeras vid exploatering/byggnation
 Öppna dagvattenlösningar ska, där det är lämpligt, i första hand tillämpas
 Föroreningar av dagvatten ska förebyggas redan vid källan
 Om dagvatten har förorenats, så ska det om möjligt, inte blandas med renare dagvatten
 Förorenat dagvatten ska vid behov renas

Som följd av kommunfullmäktiges beslut har samhällsbyggnadsförvaltningen arbetat
fram en handlingsplan för dagvatten. Planen har tagits fram i samverkan med
representanter från service- och teknikförvaltningen och Sörmland Vatten. Berörda
nämnder och bolag ges nu möjlighet att yttra sig över innehållet i handlingsplanen
inklusive bilagor.
Det övergripande syftet med handlingsplanen är att minska föroreningsmängderna och
riskerna för översvämningsskador samt att tydliggöra och underlätta arbetet med
dagvattenfrågor. Handlingsplanen syftar också till att riktlinjerna i dagvattenpolicyn
och miljökvalitetsnormerna för vatten ska följas.

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

Besöksadress:
Telefon: /RedigerareTelefon/
E-post: Pierre.Jansson@katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
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SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN
Medborgarservice

TJÄNSTESKRIVELSE

2 (2)

Datum

Vår beteckning

2017-09-13

STN/2017:82 - 349

Förvaltningens bedömning
Förvaltningen anser att handlingsplanen på ett bra sätt tydliggör förutsättningarna och
ger struktur för hanteringen av dagvatten. Planen bedöms därmed bidra till att
riktlinjerna i dagvattenpolicyn kan följas.
I dagvattenpolicyn ges uttryck för att dagvattnet alltid ska vara en resurs i
stadsbyggandet, och användas för att höja naturvärden, ge ökad biologisk mångfald, ge
möjlighet till rekreation och lek, samt höja de arkitektoriska värdena. För att
åstadkomma detta på ett bra sätt vill förvaltningen att det i det fortsatta arbetet med
handlingsplanen säkerställs att barn-och jämställdhetsperspektiven tas omhand när så
är motiverat.
Ansvaret för de övergripande åtgärder som följer med dagvattenhanteringen delas
mellan kommunen och Sörmland Vatten. När det gäller ansvaret för planerings-,
utförande- och driftsskedena har både samhällsbyggnadsförvaltningen, service- och
teknikförvaltningen och Sörmland Vatten ett utpekat ansvar enligt handlingsplanen.
Denna ansvarsfördelning ska under 2018 klarläggas. Förvaltningen vill understryka
vikten av att detta arbete görs grundligt och med representation från berörda aktörer.
För service- och teknikförvaltningen kan tillkommande arbetsuppgifter kring
dagvattenhanteringen innebära att förvaltningen behöver omfördela resurser, såväl
ekonomiska som personella. För att undvika eventuella negativa konsekvenser i andra
delar av verksamheten behöver förändrade/nya arbetsuppgifter särskilt beaktas vid
planeringen av förvaltningens verksamhet.
Ärendets handlingar
Handlingsplan för dagvatten 2018-2021
Handlingsplan för dagvatten 2018-2021, bilagor
Remiss av handlingsplan för dagvatten 2018-2021

Pierre Jansson
Verksamhetscontroller
Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akt

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

Besöksadress:
Telefon: /RedigerareTelefon/
E-post: Pierre.Jansson@katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
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SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN
Vår handläggare
Karin Engvall

TJÄNSTEUTLÅTANDE

1 (1)

Datum

Vår beteckning

2017-09-17

STN/2017:91 - 212

Ert datum

Er beteckning

Service- och tekniknämnden

Yttrande över Samråd detaljplan för nytt äldreboende i
Katrineholm, fastigheterna Plogen 2 m fl.
Förvaltningens förslag till beslut
Service- och tekniknämnden antar nedanstående yttrande som sitt eget och översänder
det till samhällsbyggnadsförvaltningen för vidare hantering.
Sammanfattning av ärendet
Service- och teknikförvaltningen har tagit del av Samråd detaljplan för nytt
äldreboende i Katrineholm, fastigheterna Plogen 2 m fl.
Service- och teknikförvaltningen har inget att erinra vad gäller föreliggande
samrådshandling.
Ärendets handlingar
Samråd detaljplan för nytt äldreboende i Katrineholm, fastigheterna Plogen 2 m fl.

Karin Engvall
Avdelningschef
Beslutet skickas till: samhällsbyggnadsförvaltningen, akten

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

Org.nummer 212000-0340
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TJÄNSTESKRIVELSE

1 (1)

Datum

Vår beteckning

SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN
Medborgarservice

2017-09-19

STN/2017:96 - 041

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Pierre Jansson

Service- och tekniknämnden

Delårsrapport för service- och tekniknämnden 2017
Förvaltningens förslag till beslut
Service- och tekniknämnden beslutar att godkänna delårsrapporten för perioden januari
till och med augusti 2017, anta den som sin egen och överlämna den till
kommunstyrelsen för vidare hantering.
Sammanfattning av ärendet
Service- och teknikförvaltningen har, för service- och tekniknämnden, upprättat en
delårsrapport som omfattar perioden januari till och med augusti 2017. Rapporten
innehåller verksamhetsberättelse, uppföljning av resultatmål och indikatorer,
ekonomisk utfall för perioden samt investeringsredovisning för perioden.
Jämställdhetsperspektivet har beaktas i rapporten, till exempel genom att könsuppdelad
statistik redovisas där sådan är tillgänglig.
Ärendets handlingar
Delårsrapport 2017 service och tekniknämnden
Bilaga: Månadsuppföljning augusti

Magnus Gustafsson
Förvaltningschef
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

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

Besöksadress:
Telefon: /RedigerareTelefon/
E-post: Pierre.Jansson@katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
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TJÄNSTESKRIVELSE

1 (1)

Datum

Vår beteckning

SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN

2017-09-17

STN/2017:93 - 002

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Karin Engvall

Reviderad delegationsordning för Service- och
tekniknämnden
Förslag till beslut
Service- och tekniknämnden beslutar att anta det reviderade förslaget till
delegationsordning.
Sammanfattning av ärendet
Service- och tekniknämndens delegationsordning ska revideras vid behov.
Behovet har uppmärksammats då nämndens bestämmelser för föreningsbidrag har
ändrats, nämndens föreningsbidrag benämns nu som grundbidrag.
Ersättare har också saknats för ett antal delegationer och benämningar på aktuella
befattningar har uppdaterats.
En delegation avdeende utfärdande av permanenta trafikföreskrifter har lagts till.
Delegation vid yttanden till bygg- och miljönämnden över förslag till
detaljplaner/ändringar i planer med mera har uppdaterats.
Delegation på yttanden av delegat i samhällsbyggandsförvaltningen gällande förslag
till detaljplaner/andringar i planer med mera, har strukits, då det är
samhällsbyggnadsförvaltningen som står som remittent i dessa ärenden.
Under processen har delegationsordningen även belagts med en förklarande inledning.
Ärendets handlingar
Förslag till reviderad delegationsordning för Service- och tekniknämnden.

Magnus Gusstafsson
Förvaltningschef Service- och teknikförvaltningen
Stefan Jansson
Förvaltingschef Samhällsbyggandsförvaltningen
Beslutet skickas till: akten
SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
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TJÄNSTESKRIVELSE

1 (1)

Datum

Vår beteckning

SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN

2017-09-18

STN/2017:95 - 119

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Camilla Wiström

Beslut om inrättande av ny arbetsgrupp inom Service- och
tekniknämnden
Förvaltningens förslag till beslut
Service och tekniknämnden föreslås besluta att tillsätta en arbetsgrupp som fram till
20181231 skall fördjupa sig i kommande städupphandling. Service och
tekniknämnden föreslås dessutom besluta om val av ledamöter i arbetsgruppen.
Ärendebeskrivning
Kommunens städverksamhet står inför ny städupphandling . Nuvarande avtal gäller
fram till september 2018 . Arbetsgruppen skall ges möjlighet till djupare insikt i
städupphandlingen och dess utformning.
Camilla Wiström
Avdelningschef
Beslutet skickas till: Akten

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

Besöksadress:
Telefon: /RedigerareTelefon/
E-post: Ingegerd.Hellstrom@katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
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TJÄNSTESKRIVELSE

1 (1)

Datum

Vår beteckning

SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN

2017-09-18

STN/2017:94 - 119

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Camilla Wiström

Val av ny ledamot till arbetsgruppen Växelgruppen
Förvaltningens förslag till beslut
Service och tekniknämnden föreslås besluta om ny ledamot i arbetsgruppen för
växeltelefoni.
Ärendebeskrivning
Service – och tekniknämnden ska vid sammanträdet 20170928 välja en ny ledamot till
växelgruppen, då ledamot Robert Persson (KD) avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i
nämnden.
Arbetsgruppen består av tre ledamöter varav två ledamöter från Majoriteten och en
ledamot från oppositionen.
Camilla Wiström
Avdelningschef
Beslutet skickas till: Akten

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

Besöksadress:
Telefon: /RedigerareTelefon/
E-post: Ingegerd.Hellstrom@katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
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Utskrivet: 2017-09-21 11:56
Utskrivet av: Madelene Sönnerfors

Avancerad sökning

Avancerad sökning
Beteckning Beskrivning
STN/2017:3
Beslut om
flyttning samt
skrotning av
fordon
STN/2017:4
Grävtillstånd
"Samlingsakt"
(akten finns hos
SBF)

STN/2017:5

STN/2017:7
STN/2017:2

Parkeringstillstånd
för
rörelsehindrade
"Samlingsakt"
Tillfälliga lokala
trafikföreskrifter Samlingsakt
Upplåtelse av
offentlig plats

Datum
201701-03

Beslutsbeteckning/Bevakningsdatum/Parametervärde/Namn/Notering
STN Fordon/2017:20/STN Fordon/2017:19/STN Fordon/2017:18/STN
Fordon/2017:17

201701-03

201701-03

STN Gräv/2017:99/STN Gräv/2017:98/STN Gräv/2017:117/STN
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1 Förvaltningsberättelse
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. Måltidsverksamheten
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, lekparker samt
klottersanering. Service- och tekniknämnden är även trafiknämnd.
Verksamheten inkluderar även driften av kommunens ägda idrottsanläggningar och bidrag till
föreningar inom nämndens ansvarsområde. Föreningskonsulenten är föreningarnas kontaktväg
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 Sammantagen bedömning
· Resurser
Under 2017 har service- och tekniknämnden fortsatt haft stora resurser inom
investeringsbudgeten. Dessa har i huvudsak utnyttjats i planerad takt.
Driftsresurserna har utnyttjats för att utföra nämndens uppdrag för medborgarnas bästa. På
grund av förändrade samt utökade uppdrag inom nämndens ansvarsområden har personalstyrkan
växt under året. Förvaltningen har bland annat anställt en föreningskonsulent med
fastighetskompetens, en kommunikatör samt en förvaltningsekonom.
Under året har det gått åt mycket resurser till att delta i planering, förberedelser och utförande av
aktiviteter kopplade till Katrineholms 100-års firande.
Planering samt genomförande av flytten till kvarteret Rådmannen har varit resurskrävande för
3
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delar av förvaltningen.
· Verksamhet
Den sammantagna bedömningen av service- och tekniknämndens verksamheter är att de bedrivs
på ett bra och effektivt sätt. Detta återspeglas bland annat i nämndens resultatmål, samt i det
ekonomiska resultatet som ligger väl i linje med budget. De budgetavvikelser som ändå finns
kan förklaras.
Långtidssjukfrånvaron har minskat under året, däremot ökar korttidsfrånvaron. Hög
korttidsfrånvaro påverkar förvaltningens förmåga att leverera i rätt tid till rätt kvalité.
· Resultat
Service- och tekniknämndens verksamhet berör samtliga områden inom Katrineholms
kommunplan. Utifrån de målsättningar som nämnden satte upp i sin plan för 2017 är merparten
uppnådda eller förväntas bli uppnådda innan årets utgång.
Under året har föreningsservice bildats och de nya reglerna för föreningsbidrag implementeras,
projektering av Idrottens Hus inletts, en stabsfunktion har inrättats i förvaltningen, en
traineeutbildning för kockar har startats upp, byte av telefonoperatör har lett till markant
minskade kostnader för hela kommunen.
· 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.

1.4 Volymutveckling
1.4.1

Service- och tekniknämnden

Volymmått

Utfall 2016

Utfall jan-jun 2017

Prognos 2017

Antal besökare i simhallen

126 628

70 544

135 000

Antal deltagare vid arrangemang/läger inom
Sportcentrum

140 921

33 000

141 000

Antal ansökningar om föreningsbidrag

293

85

270

Asfaltsbeläggning, antal kvadratmeter

35 283

10 890

45 000

Drift/underhåll av kilometer GC-vägar

*

168,1

168,1

Drift/underhåll av kilometer gatuvägar

*

22,7

22,7

Antal lunchportioner förskola

235 337

140 195

250 000

Antal lunchportioner grundskola

602 018

343 960

670 000

Antal lunchportioner Duveholmsgymnasiet och
KTC

136 593

75 065

137 000

Antal dagsportioner särskilt boende för äldre

127 601

62 034

132 000

Antal portioner matlåda äldreomsorg

42 371

20 992

50 000

Antal ärenden hos konsumentvägledningen

162

95

175

Antal anknytningar/abonnemang i kommunens
växel

998

1 085

1 120

Antal bilar inom bilsamordningen

113

110

110

4

<<Bilaga 3>>

<<Bilaga 3>>
Service- och tekniknämnden

1.4.1.1

Kommentarer till volymmått

De justerade bestämmelserna för nämndens föreningsbidrag innebär färre bidragsansökningar
för berörda föreningar. 2017 är ett växlingsår mellan det gamla och det nya bidragsystemet,
2018 kommer föreningarna endast göra en bidragsansökan per år.
Sportcentrum har haft färre läger och arrangemang än planerat under första delen av 2017,
beläggningen för hösten ser dock bättre ut vilket gör att prognosen kvarstår.

1.5 Framåtblick
Kommunens utbyggnad av förskolor, skolor och äldreboende påverkar i hög grad förvaltningens
verksamhet utifrån flera perspektiv. Att staden växer och bostadsbyggande med tillhörande
infrastruktursatsningar påverkar både i det korta och långa perspektivet.
Under senare delen av 2017 har vi noterat en trend med ökade livsmedelspriser, något som har
medfört åtgärder. Trenden för livsmedelspriser är fortsatt stigande och anpassningar av menyer
samt generell kontroll på kostnader är fortsatt nödvändiga. Utmaningen med ökade
livsmedelspriser i kombination med den förestående livsmedelsupphandling innebär att
kostnader för livsmedel är i fokus även under kommande år.
Förseningar i ombyggnationen i Rådmannen medför att delar av den verksamhet som var tänkt
att flytta från Kerstinboda under hösten blir kvar och påverkar således verksamheten under
kvarvarande delen av 2017. Flytten av verksamheten till kvarteret Rådmannen kommer att driva
på utvecklingen av en modern samt effektiv service- och tjänsteleverantör under flera år framåt.
Den lyckade satsningen på traineeutbildning för kockar leder till att en fortsättning planeras och
utvecklas innehållande ett språkspår. Traineeutbildningen är inte bara en möjlighet för den
enskilde individen utan innebär också en möjlighet att bättre nå målen inom området tillväxt,
jobb och egenförsörjning.
I Duveholmshallen färdigställs foajén samt DE-hallen, invigning är planerad till den 28:e
oktober. En föreningsmässa arrangeras av förvaltningen i slutet av september. Mässan är ett
samarbete mellan Katrineholms Kommun, Katrineholms idrottsallians och Sörmlandsidrotten.
Intresset har varit stort och knappt 70 föreningar deltar.
Stora delar av arrangemanget kring årets kommunfest, som tidigare har skötts av externa
leverantörer, kommer i år att skötas av Service – och teknikförvaltningen. Mat och måltider tar
ett stort ansvar i att bidra till en lyckad kommunfest och står bland annat för all matlagning.
Ett samarbete mellan SVAAB, Samhällsbyggnadsförvaltningen och Service – och
teknikförvaltningen inleds under hösten kring skogen i Forssjö. Syftet med samarbetet är att
utveckla skogsområdets friluftsmöjligheter och samtidigt skydda den unika vattentäkten.
Hälsosatsningen i förvaltningen fortsätter i höst i form av en inspirationseftermiddag för
samtliga medarbetare. Fortsatt fokus på att metodiskt arbeta med de rehabärenden som finns i
förvaltningen.
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2 Målredovisning
2.1 Tillväxt, jobb och egen försörjning
Väsentliga händelser

Service- och tekniknämnden samarbetar med flera förvaltningar i olika arbetsmarknadsåtgärder.
Åtgärderna är inte bara en möjlighet för den enskilde individen utan innebär också en möjlighet
för förvaltningen att bättre nå målen inom området tillväxt, jobb och egenförsörjning.
Genom det traineeprogram som är ett samarbete mellan service- och tekniknämnden, Viadidakt,
Arbetsförmedlingen samt Restaurangskolan ges en 42-veckor lång kockutbildning där sju
personer deltar.
I det så kallade sysselsättningsprojektet arbetar fyra personer i Skog och natur och Mat och
måltider. Projektet har hittills fallit väl ut. De personer som är anställda har haft en vilja och ett
engagemang och i och med detta också vuxit som människor.
Förvaltningen har fått möjlighet att anställa nyanlända under etablering samt långtidsarbetslösa i
den nya arbetsmarknadsåtgärden Extratjänster. Tjänsterna ersätter inte befintliga jobb, utan
fungerar kompletterande. Anställningarna löper på ett år med möjlighet till ett års förlängning.
Service- och tekniknämnden har för närvarande fyra personer sysselsatta i denna
anställningsform.
I nuläget har service- och teknikförvaltningen avtal med åtta lokala livsmedelsleverantörer. I och
med omlastningscentralens flytt till nya lokaler i kvarteret Rådmannen har möjligheten till
samarbete med lokala leverantörer ökat då dessa lokaler är bättre anpassade för att kunna
hantera och förvara livsmedel.
En ansökan har skickats till EU gällande bidrag till MIKA-projektet. Projektets syfte är att
utveckla en arbetsmetod för att påverka skeva mönster på arbetsmarknaden inom matproduktion
och matlagning, samtidigt som utrikes födda stärker sina kompetenser inom dessa områden. På
så sätt bidrar projektet till en kompetensutveckling som svarar mot behoven hos en växande
bransch som bidrar till miljömässigt hållbar samhällsutveckling och skapandet av gröna jobb.
Sportcentrum fortsätter att locka externa besökare till Katrineholms kommun. I mars
arrangerades för andra året i rad Gazoline Magazines Swap Meet. Under året har även ett flertal
stora idrottsläger och arrangemang genomförts. I april arrangerade Katrineholms innebandy
klubb, KIB, sin årliga stora innebandyturnering med över 2000 deltagare. Vid dessa läger har
Duveholmskolans kök serverat klimatsmart mat till deltagarna. Arrangemang som dessa ger
goda möjligheter till marknadsföring av kommunens bästa sidor vilket på sikt gynnar såväl
inflyttning som tillväxt.
Resultatmål
Växande handel och besöksnäring
KS, KTN, STN

Kommentar
Sportcentrum fortsätter med många välbesökta arrangemang.
I och med den nyinvigda matcharenan i Duveholmshallen, en
nybyggd entré och en friidrottsanpassad D E -hall ges
möjlighet att ta emot en ännu större bredd av arrangemang.

2.2 Attraktiva boende- och livsmiljöer
Väsentliga händelser

Det skötseluppdrag avseende yttre skötsel av KFAB:s verksamhetslokaler som service- och
tekniknämndens parkenhet haft sedan april 2016 möjliggör en bättre kvalitet på den yttre
skötseln i trädgårdsstaden Katrineholm. Skötseluppdraget har utvärderats och resultatet har lett
6
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till att nämnden fått fortsatt förtroende.
I samband med kommunens 100-årsfirande har enhet park anlagt folkets rabatt, tre
blomsterängar i centralorten samt en 100-års plantering. Särskilt blomsterängarna har rönt stor
uppskattning från allmänheten.
Service- och teknikförvaltningen har deltagit i framtagandet kommunens grönplan, vilken är en
fördjupning av översiktsplanen. Grönplanen visar hur Katrineholms gröna offentliga miljöer så
som parker, natur, platser och gatumiljöer kan fortsätta utvecklas.
Under första halvåret har Service- och tekniknämnden tagit fram en övergripande
vägvisningsplan för gående och cyklister till viktiga målpunkter i centrum. Planen syftar till att
få både externa besökare såväl som nya- och gamla medborgare att hitta i och upptäcka staden.
Viktiga målpunkter är bl.a. Djulö-området, stadsparken och sportcentrum.
Att ha ett gott samarbete med kommunens medborgare är av stor vikt och därför har ett flertal
medborgardialoger hållits, där flickor, pojkar, män och kvinnor getts möjlighet att framföra
synpunkter.
Under en dag i maj hölls öppet hus i växthuset vid Rosenholm. Förvaltningen har också deltagit
i "Kontor på stan" där medborgarna fick möjlighet att cykla smoothiecykel. På kulturhuset
Ängeln visades under våren fotoutställningen ”Mat är liv och lust – ur vardagen på kupolens
skolrestaurang”. Fotografen och skolkocken Mikael Lundkvist har porträtterat sin vardag med
fokus på att göra skolmaten vacker. Utställningen startades med en vernissage som bjöd på
skolmatsmingel och tilltugg med lokala råvaror.
Trygghetsvandringar har genomförts både i ljus och i mörker i samarbete mellan kommunen,
Citysamverkan och KFAB. I samband med dessa vandringar förebyggs, upptäcks och åtgärdas
många punkter som bidrar till att kommunen blir trygg och säker. För att öka känsla av trygghet
har arbete med slyröjning gjorts främst där det är mörkt vid gångstråk. I Stadsparken har stora
rhododendronbuskar klippts ned, även det för att bidra till en ökad känsla av trygghet.
Under våren har badplatsen vid Klubbetorp i Björkvik rustats upp med rensning och urgrävning,
påfyllning av ny sand, ny brygga och ny livsräddningsutrustning. Därmed har badplatsen samma
standard som övriga kommunala badplatser.
Resultatmål

Kommentar

Till- och frångängligheten i kommunala lokaler ska öka
KS, BIN, STN, VIAN, VON, KFAB

Vid renovering, om- och tillbyggnad tas
tillgänglighetsperspektivet alltid i beaktande.

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

Indikatorerna visar att nöjdheten med kommunens gator,
vägar och gång-/cykelvägar ökar.

2.3 Utbildning
Väsentliga händelser

En bra måltidsverksamhet bidrar till att elever mår bra och trivs i skolan samt ger dem bättre
förutsättningar att klara kunskapsmålen. En del av en bra måltidsverksamhet är en trygg och
lugn måltidsmiljö för eleverna. För att bidra till en ökad trygghet äter bland andra kommunens
vaktmästare pedagogiska måltider på Kupolen och Nyhemsskolans restauranger.
För att ytterligare förbättra elevernas måltidsmiljö har Mat & Måltider i samarbete med Skog
och natur och byggprogrammet anlagt en uteplats i anslutning till skolrestaurangen vid
Duveholmsgymnasiet/KTC. Invigning skedde i samband med terminsstarten då alla elever bjöds
7
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på grillade hamburgare. Uteplatsen har varit väldigt uppskattad och väl använd vid fina dagar.
I samarbete med IT-avdelningen och Solid Park har en ny e-tjänst för specialkostintyg utarbetats
och lanserats. Syftet med e-tjänsten är att korta handläggningstiden och minska risken för
manuell felregistrering.
Resultatmål

Kommentar

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

Skollunchrestaurangerna har upprustats för att skapa en
bättre måltidsmiljö. För att öka vuxennärvaron i skolan äter
vaktmästarna så kallade pedagogiska måltider i
högstadieskolans restaurang. Serviceråd är under
uppbyggnad. Rådet som har representation från både
bildningsförvaltningen och service- och teknikförvaltningen
syftar till att arbeta för ökad trygghet i skolan.

2.4 Omsorg och trygghet
Väsentliga händelser

Ett aktivt arbete förs för att minska risken för undernäring för äldreomsorgens brukare och som
ett led i detta har en introduktionsfilm för matlådor spelats in. Filmen riktas mot personalen
inom äldreomsorgen och filmen ligger nu på YouTube. Dessutom har kommunens dietister
under våren träffat samtliga hemtjänstgrupper för att informera om kost och erbjuda
provsmakning av matlådorna.
Tillsammans med vård- och omsorgsnämnden har service- och tekniknämnden genomfört och
sammanställt vårens nattfastemätning. Resultatet visar att antalet brukare som har mindre än 11
timmars nattfasta har minskat i årets mätning jämfört med 2016. Resultatet av mätningen har
redovisats för båda nämnderna.
Sociala måltider har under året införts på fyra särskilda boenden. En social måltid innebär att
personal äter tillsammans med de boende vilket kan bidra till en lugnare och tryggare
måltidsmiljö och öka känslan av gemenskap. Implementering av sociala måltider kommer
fortsätta på övriga SÄBO:s i kommunen.
Omfattande satsningar på den fysiska måltidsmiljön har gjorts vid två av kommunens särskilda
boenden.
Under våren arrangerades traditionsenligt "Festival för mogna" vid Igelkottens serviceboende.
Festivalen som främst riktar sig till äldre i kommunen lockade i år cirka 1500 besökare. Mat och
måltider medverkade med grillbuffé, cyklade smoothiecykel samt informerade om matlådan.
Resultatmål

Kommentar

Minskad risk för undernäring för äldreomsorgens
brukare
STN, VON

Resultatet av vårens nattfastemätning visar att antalet brukare
som har mindre än 11 timmars nattfasta har minskat jämfört
med 2016.

Ökad trygghet och säkerhet för kommunens invånare
KS, BIN, KTN, STN, VON, VSR

Service- och tekniknämnden verkar generellt för trygghet och
säkerhet. Blad annat genom arbetet med föreningar och
föreningssamverkan står värdegrunds- och trygghetsfrågor
alltid i fokus.
Löpande arbete sker också med identifiering och åtgärd av
platser som kan upplveas otrygga, trygghetsvandringar,
klottersanering, belysning med mera.
Nya trivsel- och säkerhetsregler har implementerats i
simhallen.
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2.5 Kultur, idrott och fritid
Väsentliga händelser

Service- och tekniknämnden var under sommaren involverade i Katrineholm Summer Club, ett
samarrangemang mellan Katrineholms kommun, föreningslivet och Sörmlandsidrotten.
Projektet, som finaniseras med statliga medel, syftar till att skapa ett aktivt sommarlov för barn
och ungdomar i åldrarna 6-15 år.
Under våren startades Föreningsservice, en arbetsgrupp bestående av medarbetare från olika
enheter i förvaltningen, alla med föreningskontakter och uppdrag att stötta och serva
kommunens föreningar. En föreningskonsulent med fastighetskompetens har anställts och
därmed är arbetsgruppen Föreningsservice etablerad och komplett. Föreningsservice har arbetat
med att hitta formerna för det nya föreningsbidraget, som tydligare knyter an till det
idrottspolitiska programmet, och informationsmöten har hållits för föreningar kring detta. Under
sensommaren har planering pågått för den föreningsmässa som kommer att hållas i september.
Kommunen har också skrivit ett samarbetsavtal med Katrineholms Idrottsallians, vilket ger
ytterligare möjligheter för dialog och samverkan mellan kommunen och föreningslivet
framledes. Katrineholms Idrottsallians har bland annat ett uppdrag att starta upp Fritidsbanken,
ett slags idrottsbibliotek där det ska gå att långa idrotts- och fritidsutrustning kostnadsfritt.
Lyckliga gatorna är namnet på det projekt som pågår i kommunen med syfte att öka
möjligheterna för en god och meningsfull fritid för ungdomar på eftermiddagar och kvällar.
Projektet bedrivs i ett unikt samarbete över förvaltningsgränserna och har bland annat arrangerat
två lyckade gatufester i stadsdelarna Nävertorp samt Norr. Projektet har även anställt en
aktivitetssamordnare som etablerar fritidsaktiviteter i kommunala lokaler, i bostadsområden, på
eftermiddagar och kvällar. Detta i samarbete med olika aktörer, exempelvis Sörmlandsidrotten.
Vid sportcentrumområdet pågår förverkligandet av den framtagna visionen för området, i form
av ett flertal stora byggprojekt. Bland annat har etapp tre (av fyra), vid läktaren vid Backavallens
a-plan fortsatt. I samarbete med KFAB genomförs en totalrenovering av Duveholmshallens
foajé, detta för att skapa en mer välkommande och trivsam miljö. DE-hallen har under
sommaren friidrottsanpassats.
Medarbetarna vid sportcentrum har också genomfört den viktiga hbtq-certifieringen.
Certifieringen är tänkt att ge en ökad förståelse för hur vi ska bemöta varandra som kollegor och
hur vi bemöter personer som kommer till oss eller använder sig av våra verksamheter. Det
handlar om mänskliga rättigheter i vardagen. Målet är att skapa en miljö där alla känner sig
inkluderade och välkomna.
Projektering av Idrottens hus pågår i nära samarbete med Katrineholms Idrottsallians och i
dialog med framtidsgruppen och kommunens föreningar.
Resultatmål

Kommentar

Fler invånare ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och
fritidslivet
BIN, KTN, STN, SOCN, VON

Satsningar på Sportcentrums utveckling fortsätter (t.ex. nytt
golv i matcharenan, nya omklädningsrum i simhallen).
Friluftsbad och motionsspår fortsätter upprustas. Arbetet för
att nå sportcentrumområdets vision fortsätter.

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

Satsningar på Sportcentrums utveckling fortsätter (t.ex. nytt
golv i matcharenan, nya omklädningsrum i simhallen).
Friluftsbad och motionsspår fortsätter upprustas. Arbetet för
att nå sportcentrumområdets vision fortsätter.

Sportcentrum ska ha nöjda utövare och besökare
STN

Tidigare kundundersökningar pekar på stor nöjdhet med
Sportcentrum. Senaste undersökningen genomfördes dock ett
par år bakåt i tiden och stora ombyggnationer har genomförts
vilket tillfälligt kan ha påverkat nöjdheten negativt.
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Resultatmål

Kommentar

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

I det nya reglementet för service- och tekniknämndens
föreningsbidrag ges större möjligheter att styra bidragen för att
uppmuntra bland annat jämställdhet. Detta kommer att få fullt
genomslag i kommande bidragsbedömningar/beslut och
bedöms bidra till mer jämställda kultur- och
fritidsverksamheter.

Andelen invånare med goda levnadsvanor ska öka
KS, BIN, KTN, 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, tobak och droger
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.

2.6 Hållbar miljö
Väsentliga händelser

Kommunens bilsamordning som servar samtliga förvaltningar med leasingbilar, har beställt en
elbil för levererans i september.
Ett av de krav som ställs i den kommande livsmedelsupphandlingen är att transporter av
livsmedel till kommunens omlastningscentral sker med fordon som drivs med fossilfritt bränsle.
För att minska matsvinnet både hos producenter och grossister har kraven sänkts på
datummärkningens längd. De sänkta kraven på datummärkning är inget som påverkar kvaliteten.
I syfte att energieffektivisera kommunens kök har timers installerats på värmeskåp i Igelkottens
restaurang. En utvärdering kommer att göras och om resultatet av denna är positivt kommer
timers installeras i fler av kommunens kök.
En konsult har anlitats för utredning av energi- och miljösystemet på Backavallen. Systemet är
föråldrat och behöver moderniseras alternativt bytas ut helt eller delvis. Resultatet av
utredningen visar ett antal möjliga vägar för att gå vidare.
I växthuset vid Rosenholm har ett recirkuleringssystem med så kallade ebb- och flodbord
installerats, där handvattning ersätts av ett vattenflöde ut på borden. Överflödigt vatten och
näringsämnen pumpas sedan till en stor returtank där det näringssätts och återanvänds vid
bevattning.
Resultatmål

Kommentar

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

En elbil är beställd och kommer levereras i september månad.

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

Utbytet av gatubelysningsarmaturer till LED fortsätter.

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

Service- och teknikförvaltningens skogsbruk är FSC-certifierat.

Skyddad natur ska bevaras för att främja biologisk
mångfald

Skyddad natur har bevarats, och skonsammare
skogsavverkning med häst prövas i liten skala.

Förbrukningsmätare har satts upp på kylar och värmeskåp i
köken. Förbrukningen minskar. Nu monteras även timers, för
att maskinerna inte ska vara igång onödigt länge.
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Resultatmål

Kommentar

KS, STN
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 kundenkäterna Qualis (inom förskola/skola) och
Öppna jämförelser (inom vård- och omsorg) för 2016 har
sammanställts och visar att kundnöjdheten har ökat i båda
enkäterna. 2017 års mätning sammanställs under hösten

2.7 Ekonomi och organisation
Väsentliga händelser

Avvikelser som förvaltningen har att hantera och som inte var kända vid budgetarbetet är bl.a.
investeringskostnader som är förflyttade till drift, prisökningar inom livsmedel och ökade
kostnader för företagshälsovård som både beror på ökade ohälsa och att förvaltningen nu tar
kostnader som tidigare låg centralt. Förvaltningen har också merkostnader kopplade till
kommunens 100-årsjubileum. Vi arbetar aktivt för att hantera avvikelserna så att vi når ett
nollresultat.
Förvaltningen har arbetat målmedvetet med att utveckla styrningen. Under året har
medarbetaröverenskommelse implementerats som en förlängning av enhetens
verksamhetsplanering.
Personalavdelningen har under våren gjort en övergripande kartläggning av förvaltningens
arbete med rehabilitering. Kartläggningen har resulterat i en handlingsplan för att arbeta
strukturerat med rehabilitering i förvaltningen.
Ett av service- och teknikförvaltningens fokusområden under 2017 är hälsa och som ett led i
denna satsning arrangerades Hälsans dag den 19 april. Programmet hade en bred ansats med
föreläsningar, olika träningsmöjligheter och andra friskvårdsaktiviteter för samtliga anställda.
För att öka möjligheten att rekrytera och behålla medarbetare har kommunfullmäktige beslutat
att införa heltid som norm i Katrineholms kommun. Detta innebär att samtliga medarbetare i
Katrineholms kommun från och med den 1 juli 2018 ska inneha en heltidstjänst. Service - och
teknikförvaltningen samarbetar med bland annat bildningsförvaltningen och erbjuder, i de fall
det är möjligt, medarbetare en tjänst på förskola med arbete både i kök och på
förskoleavdelning. I samband omlastningscentralens flytt till de nya verksamhetslokalerna i
kvarteret Rådmannen erbjöds samtliga medarbetare heltidsanställning.
Inom anläggningsverksamheten har det skett ett generationsskifte. Viktig kompetens och
erfarenhet har tappats och att ersättningsrekrytera har varit svårt.
Den 1 januari skedde en omorganisation i förvaltningen och en ny enhet, stab, bildades.
Förvaltningen har sedan årsskiftet en ekonom och en kommunikatör.
Med anledning av att kommunens nuvarande städavtal löper ut i september 2018 har en
utredning gjorts. Resultatet av städutredningen har presenterats för service- och tekniknämnden
och kommer nu att hanteras i kommande upphandling.
Ett stort arbete har lagts på att arbeta strukturerat med upphandling och inköpsrutiner samt att
öka avtalstroheten vilket gett ett mycket gott resultat.
Efter ett lyckat byte av telefonoperatör från Telia till Tele2 som slutfördes den sista juni har
kommunens totala kostnader för mobil- och bredbandsabonnemang minskat markant.
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Resultatmål

Kommentar

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

Service- och tekniknämnden har satt en egen målsättning där
varje enhet ska ha en ekonomi i balans

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

Service- och tekniknämnden är mitt uppe i en omfattande
verksamhetsflytt till kvarteret Rådmannen. Flytten bedöms på
sikt leda till ökad effektivitet och funktionalitet samt minskade
kostnader.
I samarbete med fastighetsägaren pågår omfattande
upprustning i Sportcentrums anäggningar

Kommunens tillgänglighet per telefon och e-post ska
förbättras
KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON
Tydlig och effektiv kommunikation
KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON

Service- och tekniknämnden arbetar kontinuerligt med både
interna och externa kommunikationsatsningar. T.ex. möten
med medborgare, information om snöröjning och andra
aktiviteter som berör medborgarnas vardag. Införandet av
appen Felanmälan Katrineholms kommun har bidragit till att
medborgarna enklare kan kommunicera med förvaltningen

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

Förvaltningen har arbetat målmedvetet med att utveckla
styrningen. Under året har medarbetaröverenskommelse
implementerats som en förlängning av enhetens
verksamhetsplanering. Förvaltningen arbetar med en tydlig
och prestationsbaserad lönemodell. För att samla
förvaltningen hålls aktiviteter som till exempel sommarfest,
regelbundna förvaltningsfika och återkommande
inspirationsföreläsningar.

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

Förvaltningen arbetar enligt en ny kompetensförsörjningsplan
för att hitta medarbetare med egenskaper som kan passa in i
flera av förvaltningens verksamhetsområden. Medarbetarna
har också fått vara med och ta fram en personlig kravprofil där
begreppet glädjespridare fortsatt står i fokus när förvaltningen
rekryterar.

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

Förvaltningarna ser allvarligt på de höga sjuktalen men
noterar ett trendbrott. Med stöd i bland annat statistik, policys
och riktlinjer arbetar chefsgruppen med arbetsmiljö och hälsa
som särskilda fokusområden.
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3 Personalredovisning
3.1 Personalnyckeltal
Delår 2017
Mätdatum/
mätperiod

Totalt

Kvinnor

Delår 2016
Män

Totalt

Kvinnor

Män

Personalstyrka
Antal årsarbetare totalt (omräknade
heltider)

1/12-31/5

234

129

105

209

115

94

andel månadsanställda

1/12-31/5

94,8

94,9

95,8

94,4

93,1

95,9

andel timanställda

1/12-31/5

5,2

6,1

4,2

5,6

6,9

4,1

Antal månadsanställda personer

31/5

257

143

114

233

133

100

andel tillsvidareanställda

31/5

87,2

90,2

83,3

87,6

91,7

82,0

andel visstidsanställda

31/5

12,8

9,8

16,7

12,4

8,3

18,0

Andel med heltidsanställning,
månadsanställda

31/5

76,7

63,6

93,0

70,0

57,1

87,0

Genomsnittlig sysselsättningsgrad,
månadsanställda med
deltidsanställning

31/5

69,6

70,6

62,8

69,4

69,9

67,2

Antal pågående rehabärenden

31/5

22

21

Antal ärenden på rehabbevakning

31/5

13

12

Total sjukfrånvaro

1/12-31/5

7,1

9,3

4,4

7,5

8,5

6,3

andel av total sjukfrånvaro som avser
långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller
mer)

1/12-31/5

52,1

64,2

15,9

44,0

47,2

38,0

Sjukfrånvaro tillsvidareanställda

1/12-31/5

7,9

10,6

4,6

8,3

9,4

6,9

Total lönekostnad (tkr)

1/12-31/5

51 390

26 763

24 627

45 182

23 438

21 744

Sjuklönekostnad som andel av total
lönekostnad

1/12-31/5

1,8

1,8

1,8

2,0

2,1

2,0

Hälsa och arbetsmiljö

Personalkostnader

3.2 Kommentarer till personalnyckeltal
Förvaltningens utökade verksamhet bl.a. tillkommande förskolor, avtal om yttre skötsel vid
KFAB:s verksamhetslokaler samt bemanning i förvaltningens stab medför att förvaltningen har
flera anställda. Samtliga nya tjänster är heltid vilket påverkar andelen anställda med heltid.
Ett positivt trendbrott har skett när det gäller total sjukfrånvaro. Förvaltningens fokus på att
minska ohälsa har börjat ge resultat. Att antalet aktiva rehabiliteringsärenden ökar är en
konsekvens av det strukturerade arbetet.
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4 Ekonomisk redovisning
4.1 Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen inkl.
helårsprognos för 2017
Driftsredovisning, nettoresultat (tkr)
Service- och
tekniknämnden

Utfall per 31/8 2017

Budget per 31/8
2017

Avvikelse

Prognos 2017

Stab

-2 028

-2 138

110

0

Mat och måltider

190

2 133

-1 943

0

Verksamhetsservice

-107

-447

340

0

Omlastningscentral/Vaktmäs
teri

533

860

-328

0

Gata/Anläggning

-10 079

-7 482

-2 597

0

Park

-6 358

-6 951

593

0

Skog och natur

-3 605

-3 756

151

0

Sportcentrum

-22 165

-20 363

-1 802

0

Totalt

-67 540

-63 762

-3 778

0

4.1.1

Kommentarer till driftsredovisning

Service- och tekniknämndens prognos för året är +/- 0 kr.
En prisökning på proteinrika livsmedel som skett under året påverkar Mat och måltiders resultat.
Med anledning av prishöjningen har höstens matsedel setts över för att minska antalet dyrare
måltider som serveras.
Enhet Gata/Anläggning har upparbetade kostnader som inte fakturerats vidare till kund, vilket är
anledningen till avvikelserna på såväl externa som interna intäkter.
Färre läger och arrangemang än budgeterat vid Sportcentrum påverkar intäkterna för såväl Mat
och måltider som Sportcentrum. Under hösten och vintern -17 ser dock beläggningen god ut.

4.2 Ekonomiskt utfall enligt investeringsredovisning inkl.
helårsprognos för 2017
Investeringsredovisning, nettoresultat (tkr)
Service- och
tekniknämnden

Utfall per 31/8 2017

Budget per 31/8
2017

Avvikelse

Prognos 2017

Förvaltningschef

698

3 926

3 228

250

Mat & måltider

2 310

2 016

-294

0

OLC Vaktmästeri

48

467

419

580

Verksamhetsservice

167

333

167

0

Gata/anläggning

7 345

16 167

8 822

2000

Park

1 270

1 837

567

150

Skog och natur

165

417

252

0

Sportcentrum

4 952

16 727

11 775

16779

Totalt

16 953

41 890

24 937

19 759
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4.2.1

Kommentarer till investeringsredovisning

I nuläget görs bedömningen att ca 19 759 tkr av årets investeringsbudget kommer att kvarstå vid
årets slut och behöver ombudgeteras. I huvudsak beror detta på att byggstarten av Idrottens hus,
förvaltningens största investeringsprojekt, inte sker i år utan beräknas till våren 2018. Vid årets
slut beräknas 15 500 tkr kvarstå på projektet.
Långa upphandlingstider i kombination med hög arbetsbelastning på enhet Gata/anläggning gör
att investering i LED-belysning delvis kommer försenas och att 2 000 tkr kommer att kvarstå vid
årets slut.
För Sportcentrum är prognosen 1 280 tkr och avser investeringar som är kopplade till
kommande byggnation av Idrottens hus samt renoveringen av Tennishallen.
Resterande delar av prognosen för investeringsavvikelser består av IT-kostnader (250 tkr),
investeringar i lekplatser (150 tkr) samt en fossilfri matbil (580 tkr).

15

<<Bilaga 3>>

<<Bilaga 3>>
Service- och tekniknämnden

5 Särskilda uppdrag
5.1 Uppdrag från Övergripande plan med budget
Status

Aktiviteter

Kommentar

Utredning kring utbyggnad av Duveholmshallen samt
byggnation av en samlingsbyggnad på Backavallen
Utveckla verksamheterna genom nya e-tjänster och
digitalisering

Service- och tekniknämnden införde under 2016 ett
app-baserat system för felanmälan som mött mycket
positiva reaktioner från medborgare. Appen har under
året utvecklats till att även omfatta interna
vaktmästartjänster. Möjlighet att söka föreningsbidrag
elektroniskt ska införas. Detsamma gäller
specialkostintyg, som även ska kopplas till
elevnärvaro. Digitalisering av betalningshantering vid
besök i simhallen utreds.

16

<<Bilaga 3>>

<<Bilaga 3>>
Service- och tekniknämnden

6 Bilaga: Uppföljning av indikatorer
6.1 Tillväxt, jobb och egen försörjning
Resultatmål/Uppdrag

Indikatorer

Växande handel och
besöksnäring
KS, KTN, STN

Försäljningsindex för
dagligvaruhandeln

Utfall

Utfall kvinnor

Utfall män

99

Kommentar
2017-01-26
Utfallet avser
2015.

Försäljningsindex för
sällanköpsvaruhandeln

73

2017-01-26
Utfallet avser
2015.

Detaljhandelns totala
omsättning

1 919 mnkr

2017-01-26
Utfallet avser
2015.

Sysselsättning inom
handeln

851

2017-01-26
Utfallet avser
2015.

Omsättningen inom
besöksnäringen

762 mnkr

2017-01-26
Utfallet avser
2015 och är
hämtat från
Handelns
utredningsinstitut.
Utfallet är inte
jämförbart med
tidigare års utfall
som baserades på
en annan källa
(TEM).

Sysselsättningen inom
besöksnäringen

501

2017-01-26
Utfallet avser
2015 och är
hämtat från
Handelns
utredningsinstitut.
Utfallet är inte
jämförbart med
tidigare års utfall
som baserades på
en annan källa
(TEM).

6.2 Attraktiva boende- och livsmiljöer
Resultatmål/Uppdrag

Indikatorer

Till- och
frångängligheten i
kommunala lokaler
ska öka
KS, BIN, STN, VIAN,
VON, KFAB

Redovisning av
tillgänglighetsförbättrande
åtgärder i kommunala
lokaler

Utfall

Utfall kvinnor

Tillgänglighetsinventering
(fysisk) av STN:s
fastigheter och
anläggningar (camping,
badplatser, parker,
lekplatser med mera)

Utfall män

Kommentar

2017-01-24
Indikatorn är ej mätbar
med nuvarande
formulering. Vid
renovering, om- och
tillbyggnad tas
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Resultatmål/Uppdrag

Indikatorer

Utfall

Utfall kvinnor

Utfall män

Kommentar
tillgänglighetsperspektivet
alltid i beaktande.

Förbättrad standard
på gator, vägar, gångoch cykelvägar
KS, STN

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

57

Andel invånare som är
nöjda med kommunens
gator och vägar
(belysning, underhåll,
snöröjning,
trafiksäkerhet)

56

Vägunderhåll i
förhållande till beräknat
nyvärde

12,9 mnkr

55

59

2017-01-12
Utfallet avser 2016,
betygsindex (av max 100)
enligt SCB:s
medborgarundersökning.
Medelvärde samtliga 136
deltagande kommuner:
55.

56

57

2017-01-12
Utfallet avser 2016,
betygsindex (av max 100)
enligt SCB:s
medborgarundersökning.
Medelvärde samtliga 136
deltagande kommuner:
55.
2017-09-19
Indikatorn är tänkt att visa
den totala
underhållsskulden.
Indikatorn bör byta namn
för att bättre visa det. Vid
utgången av 2016 uppgår
skulden till 12,9 mnkr.

6.3 Utbildning
Resultatmål/Uppdrag

Indikatorer

Utfall

Utfall kvinnor

Utfall män

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

Elever/pedagogisk
personal grundskola,
antal

10,7

Andel flickor och
pojkar i årskurs 5
som har en positiv
syn på skolan och
undervisningen

86%

85%

88%

Andel flickor och
pojkar i årskurs 8
som har en positiv
syn på skolan och
undervisningen

70%

68%

72%

Kommentar

Andel flickor och
pojkar som mår bra
Andel flickor och
pojkar som inte
använder tobak,
alkohol eller droger
Elevnärvaro vid
skollunchen på
högstadiet och vid
Duveholmsgymnasiet
och KTC

72%

2017-09-15
En nedgång från
föregående
mätningstillfälle.
Ett mönster är att
närvaron minskar
under vårterminen
för att sedan öka
under
höstterminen.
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6.4 Omsorg och trygghet
Resultatmål/Uppdrag

Indikatorer

Utfall

Utfall kvinnor

Utfall män

Minskad risk för
undernäring för
äldreomsorgens
brukare
STN, VON

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

52%

57%

42%

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

51%

48%

56%

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

39%

40%

38%

Invånarnas
bedömning av
tryggheten i
kommunen

59%

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

73%

Antal anmälda
våldsbrott i
kommunen (per
100 000 invånare)

1 610

Ökad trygghet och
säkerhet för
kommunens invånare
KS, BIN, KTN, STN,
VON, VSR

Kommentar

2017-01-19
Höstens
nattfastemätning
utfördes under
oktober.

45%

71%

2017-09-15
Det är en tydlig
ökning av andelen
klotter som
saneras inom 24
timmar. 17 av 23
klotterärenden har
sanerats inom 24
timmar.
Omfattande klotter
är dock inte alltid
möjligt att hinna
sanera inom 24
timmar.
Väder/temperatur
kan också göra
sanering inom 24
timmar omöjlig,
särskilt vintertid.

Antal personer som
skadas eller
omkommer i
olyckor som
föranleder
räddningsinsats

72

Andel olyckor där
räddningstjänstens
första enhet
kommer fram inom
målsatt tid

98%

Antal personer som
utbildats av
räddningstjänsten
kring

5 835
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Resultatmål/Uppdrag

Indikatorer

Utfall

Utfall kvinnor

Utfall män

Kommentar

olycksförebyggande
och
olycksavhjälpande
åtgärder
Andel av de olyckor
som föranlett
räddningsinsats där
en första
skadebegränsande
åtgärd gjorts av
enskild

43%

6.5 Kultur, idrott och fritid
Resultatmål/Uppdrag

Indikatorer

Utfall

Utfall kvinnor

Utfall män

Kommentar

Fler invånare ska
delta aktivt i kultur-,
idrotts- och fritidslivet
BIN, KTN, STN,
SOCN, VON

Andel invånare som
upplever sig vara
delaktiga i kulturlivet i
Katrineholm

45%

50%

38%

2017-01-12
Utfallet avser 2016,
andel som svarat minst 5
på en skala 1-10 enligt
tilläggsfråga i SCB:s
medborgarundersökning.

Antal deltagare i
Perrongens
gruppverksamheter
Antal
deltagare/besökare i
kultur- och
turismnämndens
programverksamhet

5 280

Antal medlemmar i
föreningar som
sorterar under kulturoch turismnämnden
Antal
deltagare/besökare i
kulturföreningarnas
program
Antal aktiva låntagare
på Katrineholms
bibliotek

12 110

6 840

4 943

Andel invånare som
upplever sig
delaktiga i idrottslivet
i Katrineholm

40%

40%

41%

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

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

60

Sportcentrum ska ha
nöjda utövare och
besökare
STN

Andel nöjda utövare
och besökare på
Sportcentrum

95%

2017-01-12
Utfallet avser 2016,
andel som svarat minst 5
på en skala 1-10 enligt
tilläggsfråga i SCB:s
medborgarundersökning.

62

59

2017-01-12
Utfallet avser 2016,
betygsindex (av max
100) enligt SCB:s
medborgarundersökning.
Medelvärde samtliga
136 deltagande
kommuner: 61.
2017-09-15
Redovisat utfall avser
tidigare mätning. På
grund av omfattande nyoch ombyggnation i
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Resultatmål/Uppdrag

Indikatorer

Utfall

Utfall kvinnor

Utfall män

Kommentar
Duveholmshallen har
någon ny
undersökningen inte
genomförts.
Undersökningen ska
genomföras när
byggnationsarbetet
avslutats.

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

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

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

37%

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

19%

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

74%

76%

70%

Andel äldre i särskilt
boende som inte
besväras av
ensamhet

39%

38%

42%

Andel äldre med
hemtjänst som inte
besväras av
ensamhet

42%

44%

40%

Antal äldre som äter i
de kommunala
lunchrestaurangerna

138

Könsfördelning på
Perrongen, Lokstallet

28%

2017-09-21
Jämfört med föregående
mätning har antalet äldre
som äter i de
kommunala
lunchrestaurangerna
ökat.
28%

72%

Könsfördelning bland
deltagare i det
kulturella
föreningslivet
Könsfördelning bland
deltagare i det
idrotts- och
fritidsrelaterade
föreningslivet inom
service- och
tekniknämndens
verksamhetsområden

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

Andel invånare som
använder tobak

2017-01-26
Utfallet avser 2012,
andel som röker
dagligen. Riket: kvinnor
12%, män 11%, totalt
11%. Nästa
undersökning sker 2017.
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Resultatmål/Uppdrag

Indikatorer

Utfall

Utfall kvinnor

Utfall män

Andel invånare med
skadliga alkoholvanor

Kommentar
2017-01-26
Utfallet avser 2012.
Riket: kvinnor 7%, män
7%, totalt 7%. Nästa
undersökning sker 2017.

Andel invånare med
goda kostvanor

2017-01-26
Utfallet avser 2012,
andel som äter frukt och
grönt minst 5
ggr/dag.Riket: kvinnor
11%, män 5%, totalt 8%.
Nästa undersökning sker
2017.

Andel invånare som
är fysiskt aktiva

2017-01-26
Utfallet avser 2012,
andel som ägnar minst 3
tim/vecka åt måttligt
ansträngande aktiviteter.
Riket: kvinnor 54%, män
57%, totalt 55%. Nästa
undersökning sker 2017.

6.6 Hållbar miljö
Resultatmål/Uppdrag

Indikatorer

Utfall

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

Andel miljöbilar av
totalt antal bilar i
kommunkoncernen

46%

Utfall kvinnor

Utfall män

Kommentar
2017-01-12
Utfallet avser andel
miljöbilar i
kommunkoncernen
2016 enligt KKiK.
Medelvärde KKiK:
33%.
Inom service- och
teknikförvaltningens
bilsamordning utgör
miljöbilarna 66%
2016.

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

Minskning av
energianvändning i
kommunens
lägenhetsbestånd
sedan 2008

16,5%

Minskning av
energianvändning i
kommunens
verksamhetslokaler
sedan 2008

13,9%

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

Andel sjöar med
god ekologisk
status

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

Areal reservat och
biotopskydd

Fortsatt utveckling av
klimatsmarta och
ekologiska måltider i
kommunens

Matsvinn per
portion i samband
med
lunchserveringarna,

16%

713ha

2016-09-15
Utfallet avser 2015.

52 g

2017-09-15
En fortsatt ökning
sedan helårsutfallet
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Resultatmål/Uppdrag

Indikatorer

måltidsverksamhet
inom förskola, skola
och äldreomsorg
BIN, STN, VON

antal gram

Utfall

Utfall kvinnor

Utfall män

Kommentar
2016.

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

32,7%

Kostnaden för
kommunens inköp
av närproducerade
livsmedel som
andel av
kommunens totala
kostnad för inköp av
livsmedel

9,8%

2017-09-15
Kostnaden för
inköp av ekologiska
livsmedel som
andel av
kommunens totala
kostnad för
livsmedelsinköp
ökar något. (knappt
4 mnkr av drygt 12
mnkr)
2017-09-15
I princip samma
utfall som vid
helåret 2016.
(knappt 1,2 mnkr av
drygt 12 mnkr)

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

Andel barn som är
nöjda med maten
och måltidsmiljön

65%

63%

66%

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

78%

74%

87%

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

75%

73%

78%

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

45%

Andel barn som har
möjlighet att välja

78%

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.
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Resultatmål/Uppdrag

Indikatorer

Utfall

Utfall kvinnor

Utfall män

Kommentar

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

40%

Andel elever som
har en bra
schemaläggning av
lunchen

98%

6.7 Ekonomi och organisation
Resultatmål/Uppdrag

Indikatorer

Utfall

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

Resultat i förhållande till
skatteintäkter och utjämning

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

Nettodriftskostnaderna ska inte
öka snabbare än skatteintäkter
och utjämning, måluppfyllelse

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

Kundnöjdhet avseende
KFAB:s verksamhetslokaler

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

Andel invånare som får svar på
en enkel e-postfråga inom två
arbetsdagar

89%

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

50%

Gott bemötande via telefon,
andel av maxpoäng

78%

2%

Utfall
kvinnor

Utfall män

Kommentar
2017-09-14
Utfallet avser
kommunen som
helhet 2016.

Ja

2017-09-14
Utfallet avser
kommunen som
helhet 2016.

NKI 64

2017-09-14
Utfallet avser NKI
för kommunen som
helhet enligt
mätning 2016.

2017-01-26
Utfallet avser
kommunen som
helhet 2016.
Medelvärde KKiK:
86%.
2017-01-26
Utfallet avser
kommunen som
helhet 2016.
Medelvärde KKiK:
52%.
2017-01-26
Utfallet avser
kommunen som
helhet 2016.
Medelvärde KKiK:
78%. På grund av
ny mätmetod kan
utfallet inte
jämföras med
föregående år.

Tydlig och effektiv
kommunikation

Andel av maxpoäng i SKL:s
webbinformationsundersökning

92%

2017-01-12
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Resultatmål/Uppdrag

Indikatorer

Utfall

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

utifrån ett invånarperspektiv

Utfall
kvinnor

Utfall män

Kommentar
Utfallet avser 2016,
andel av maxpoäng
i undersökningen.
Medelvärde alla
deltagande
kommuner 76%. På
grund av ny
mätmetod kan
utfallet inte
jämföras med
föregående år.

Andel av maxpoäng i SKL:s
webbinformationsundersökning
utifrån ett företagarperspektiv

79%

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

Resultat i undersökningen
kring hållbart
medarbetarengagemang

78%

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

Andel påbörjade rekryteringar
där tjänsten tillsätts

68%

2017-01-12
Utfallet avser 2016,
andel av maxpoäng
i undersökningen.
Medelvärde alla
deltagande
kommuner 79%. På
grund av ny
mätmetod kan
utfallet inte
jämföras med
föregående år.
78%

77%

2017-01-27
Utfallet avser
kommunen som
helhet 2015.
2017-09-14
Utfallet avser
perioden 2017-0101 till 2017-08-31
och visar antal
rekryterade
personer i
förhållande till antal
utannonserade
tjänster för
kommunen som
helhet. En viss
osäkerhet finns pga
att rekryteringar
ibland inte avslutas
korrekt i systemet.
Andelen tillsatta
tjänster är därmed
troligen något
högre än redovisat
utfall.

Andel rekryteringar där
tjänsten tillsätts med eftersökt
kompetens enligt
rekryteringskravprofilen

Andel anställda med heltid

2017-09-14
Rutiner håller på att
utvecklas men
indikatorn kan för
närvarande inte
mätas på ett
tillförlitligt sätt.
75,8%

73,3%

85%

2017-09-14
Utfall per 2017-0531 för kommunen
som helhet.
Andelen har ökat
både för kvinnor
och män.
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Resultatmål/Uppdrag

Indikatorer

Utfall

Utfall
kvinnor

Utfall män

Kommentar

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

Andel sjukfrånvarotimmar av
ordinarie arbetstid, totalt

8,7%

9,3%

6,3%

2017-09-14
Utfallet avser
sjukfrånvaro bland
tillsvidareanställda i
kommunen som
helhet under
perioden 2016-1201 t.o.m. 2017-0531. Jämfört med
motsvarande period
föregående år är
sjukfrånvaron
oförändrad för
kvinnor men har
ökat för män.

Del av sjukfrånvaro som är
längre än 60 dagar

53,2%

54,8%

43,8%

2017-09-14
Utfallet avser andel
av total
sjukfrånvaro som
avser
långtidssjukfrånvaro
(60 dagar eller mer)
bland anställda i
kommunen som
helhet under
perioden 2016-1201 t.o.m. 2017-0531. Jämfört med
motsvarande period
föregående år är
andelen i stort sett
oförändrad både för
kvinnor och män.
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1 Budgetuppföljning och prognos
Service och tekniknämndens resultat per den 31/8 uppgår till - 3778 tkr. För helåret är
prognosen dock+ - 0. Avvikelser som förvaltningen har att hantera och som inte var kända vid
budgetarbetet är bl.a. investeringskostnader som är förflyttade till drift, prisökningar inom
livsmedel och ökade kostnader för företagshälsovård som både beror på ökade ohälsa och att
förvaltningen nu tar kostander som tidigare låg centralt. Förvaltningen har också merkostnader
kopplade till kommunens 100-årsjubileum. Vi arbetar aktivt för att hantera avvikelserna så att vi
når ett nollresultat.
Personalkostnaderna har en negativ avvikelse som bland annat beror på att semesterlöner som
betalats ut, inte är periodiserade.
I den sedvanliga månadsrapporteringen justeras hyres- och kapitaltjänstkostnader till noll, då de
inte utgör en kostnad för nämnden utan ska ligga i ram. Ökade kostnader innebär utökad ram. I
delårsbokslutet görs ingen justering vilket är en del i att resultatet försämrats kraftigt sedan juli.
Vid en justering av dessa poster skulle resultatet per den 31/8 vara - 1 615 tkr.
I delårsbokslutet görs inga uppbokningar för ej fakturerade interna intäkter vilket främst
påverkar resultatet på Gata/Anläggning där enheten har upparbetade kostnader som inte
fakturerats vidare till kund.
På Mat och måltider avser en del av de livsmedelsfakturor som belastar augustiresultatet
livsmedel som i praktiken förbrukas i september.
Ack. utfall
perioden

Ack. budget
perioden

Ack. avvikelse
perioden

Budget helår

INTÄKTER
Externa intäkter

23 280

23 821

-541

35 731

Interna intäkter

83 204

85 960

-2 756

128 940

106 484

109 781

-3 297

164 671

Anläggning och underhållsmaterial

-1 819

-3 184

1 365

-4 785

Bidrag

-3 193

-3 165

-28

-4 748

Köp av
verksamhet inkl konsultkostnader

-5 912

-6 075

163

-9 162

Personalkostnader

-73 539

-74 224

685

-111 367

Externa hyror

-13 185

-10 849

-2 336

-16 273

-15

0

-15

0

-8 942

-8 698

-244

-13 416

Kapitalkostnader

-21 162

-21 335

173

-32 003

Finanskostnader

60

43

17

65

-46 317

-46 055

-261

-70 997

-3 465

-3 567

102

-5 566

varav drivmedel

-754

-727

-26

-1 091

varav fjärrvärme

-415

-435

20

-660

-16 323

-15 483

-840

-24 896

SUMMA INTÄKTER

KOSTNADER

Interna hyror
Interna övriga kostnader

Övriga verksamhetskostnader
varav elkostnader

varav livsmedel
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Ack. utfall
perioden
SUMMA KOSTNADER

TOTALT

Ack. budget
perioden

Ack. avvikelse
perioden

Budget helår

-174 024

-173 543

-481

-262 687

-67 540

-63 762

-3 778

-98 016

1.1 Stab
Prognos: + - 0
Summer Clubs ekonomi redovisas i staben men är inte budgeterad där vilket resulterar i
avvikelser både på intäkts- och kostnadssidan. Eftersom samtliga kostnader täcks av ett statligt
bidrag får detta ingen påverkan på det totala resultatet.
Ack. utfall
perioden

Ack. budget
perioden

Ack. avvikelse
perioden

Budget helår

INTÄKTER
Externa intäkter

1 263

67

1 195

101

432

594

-162

891

1 694

661

1 033

992

Anläggning och underhållsmaterial

0

0

0

0

Bidrag

0

0

0

0

-457

-11

-446

-16

-2 603

-2 606

3

-3 908

0

0

0

0

Interna hyror

-15

0

-15

0

Interna övriga kostnader

-64

-31

-33

-46

Kapitalkostnader

0

0

0

0

Finanskostnader

0

0

0

0

-583

-152

-431

-227

0

0

0

0

varav drivmedel

-4

0

-4

0

varav fjärrvärme

0

0

0

0

-10

-9

-1

-14

SUMMA KOSTNADER

-3 722

-2 799

-924

-4 198

TOTALT

-2 028

-2 138

110

-3 206

Interna intäkter
SUMMA INTÄKTER

KOSTNADER

Köp av
verksamhet inkl konsultkostnader
Personalkostnader
Externa hyror

Övriga verksamhetskostnader
varav elkostnader

varav livsmedel

1.2 Mat och måltider
Prognos: + - 0
Trots lägre intäkter på grund av färre läger än budgeterat finns en positiv avvikelse på externa
intäkter. Detta beror dels på att enheten har fler anställda, än budgeterat, som uppbär bidrag i så
kallade extratjänster, vilket även ger en negativ avvikelse på personalkostnader. Det har även
4
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skett en ökning av antalet matgäster i lunchrestaurangerna. Då elevantalet har tenderat att
minska jämfört med lagda prognoser har enheten valt att lägga en lägre intäktsbudget utökade
verksamheter hos bildningsnämnden, vilket då ger en negativ avvikelse på personalkostnader,
interna och externa livsmedel, samt övriga verksamhetskostnader.
Allt fler anställda inom bildningsförvaltningen äter pedagogiska måltider, vilket förutom att
bidra till en bättre måltidsmiljö för eleverna, ger en positiv avvikelse på interna intäkter.
Kostnader för företagshälsovård låg tidigare centralt men då dessa nu betalas av respektive enhet
ger det en negativ avvikelse på "Köp av verksamhet" på ca 100 tkr.
För att stävja eventuell sjukfrånvaro p.g.a. hög arbetsbelastning har extraresurser satts in på
vissa kök där verksamheten utökats markant. Vilket påverkar personalkostnaderna negativt.
En generell prisökning främst på proteinrika livsmedel ger en negativ avvikelse på både interna
kostnader för de livsmedel som köps via omlastningscentralen men även på övriga
verksamhetskostnader där kontot livsmedel redovisas. Som exempel kan nämnas att priset på
ekologisk mjölk och fil ökat med 1 kr/ liter. Då cirka 500 000 liter köps in per år ger det en stor
påverkan.
Det vi kan se är att en del av de livsmedelsfakturor som belastar augustiresultatet avser
livsmedel som i praktiken förbrukas i september.
Ack. utfall
perioden

Ack. budget
perioden

Ack. avvikelse
perioden

Budget helår

INTÄKTER
Externa intäkter

6 803

6 530

274

9 794

Interna intäkter

46 773

46 593

180

69 890

SUMMA INTÄKTER

53 577

53 123

454

79 685

-16

0

-16

0

0

0

0

0

-1 196

-951

-245

-1 426

-29 435

-28 926

-509

-43 389

-3 135

-2 598

-537

-3 897

0

0

0

0

Interna övriga kostnader

-3 648

-3 342

-307

-5 311

Kapitalkostnader

-1 319

-1 092

-227

-1 638

Finanskostnader

-1

0

-1

0

-14 637

-14 082

-554

-22 813

-93

-93

1

-140

varav drivmedel

-2

0

-2

0

varav fjärrvärme

0

0

0

0

varav livsmedel

-12 612

-12 002

-609

-19 676

SUMMA KOSTNADER

-53 387

-50 990

-2 397

-78 474

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

Övriga verksamhetskostnader
varav elkostnader
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Ack. utfall
perioden
TOTALT

Ack. budget
perioden
190

Ack. avvikelse
perioden
2 133

Budget helår

-1 943

1 211

1.3 Verksamhetsservice
Prognos: + - 0
Enheten har arbetat i ett projekt åt Vingåkers kommun vilket gett en intäkt som inte ligger i
budget.
Minskade avgifter för leasingbilar ger lägre interna intäkter från övriga förvaltningar och sänkta
kostnader, vilket då är en del i avvikelsen på Övriga verksamhetskostnader.
Personalkostnader har en negativ avvikelse som beror på en engångsutbetalning som gjordes
tidigare under året.
Cirka 300 tkr i ej utdebiterade kostnader för försäkringar är en av anledningarna till avvikelsen
på interna kostnader.
Övriga verksamhetskostnader påverkas positivt av att enheten har lägre reparationskostnader än
budgeterat för städmaskiner.
Ack. utfall
perioden

Ack. budget
perioden

Ack. avvikelse
perioden

Budget helår

INTÄKTER
Externa intäkter

948

795

154

1 192

Interna intäkter

17 686

17 962

-276

26 943

SUMMA INTÄKTER

18 635

18 757

-122

28 135

Anläggning och underhållsmaterial

0

0

0

0

Bidrag

0

0

0

0

-133

-10

-123

-15

-2 555

-2 304

-252

-3 456

-38

-35

-3

-53

0

0

0

0

KOSTNADER

Köp av
verksamhet inkl konsultkostnader
Personalkostnader
Externa hyror
Interna hyror
Interna övriga kostnader

-38

-566

529

-849

Kapitalkostnader

-370

-256

-114

-383

Finanskostnader

0

0

0

0

-15 607

-16 033

426

-24 050

0

0

0

0

varav drivmedel

-16

-23

7

-34

varav fjärrvärme

0

0

0

0

varav livsmedel

0

0

0

0

-18 742

-19 204

462

-28 806

Övriga verksamhetskostnader
varav elkostnader

SUMMA KOSTNADER
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Ack. utfall
perioden
TOTALT

Ack. budget
perioden
-107

Ack. avvikelse
perioden
-447

Budget helår
340

-671

1.4 OLC & vaktmästeri
Prognos: + - 0
Omlastningscentralen har en ökad försäljning till externa kunder och vaktmästeriet har fler
uppdrag än budgeterat vilket sammantaget påverkar de externa intäkterna positivt.
Vaktmästeriet har under sommaren haft en dubbelanställning för att säkra upp
kompetensöverföring i samband med en pensionsavgång. En ansökan har skickats till
kommunens välfärdsfond om medel för att få kostnadstäckning för denna anställning.
En generell prisökning främst på proteinrika livsmedel ger en negativ avvikelse på övriga
verksamhetskostnader där kontot livsmedel redovisas. Dessa kostnader debiteras dock ut och ger
en ökad intern intäkt. Inköp av inventarier för 80 tkr till Rådmannen belastar tills vidare
driftresultatet.
Ack. utfall
perioden

Ack. budget
perioden

Ack. avvikelse
perioden

Budget helår

INTÄKTER
Externa intäkter

943

733

210

1 100

Interna intäkter

11 412

11 441

-29

17 162

SUMMA INTÄKTER

12 355

12 174

181

18 262

Anläggning och underhållsmaterial

0

0

0

0

Bidrag

0

0

0

0

-36

-67

30

-100

-6 289

-6 037

-252

-9 056

-261

-299

37

-448

0

0

0

0

Interna övriga kostnader

-459

-494

34

-740

Kapitalkostnader

-100

0

-100

0

Finanskostnader

0

0

0

0

-4 676

-4 418

-259

-6 627

0

0

0

0

varav drivmedel

-129

-165

35

-247

varav fjärrvärme

0

0

0

0

-3 570

-3 333

-236

-5 000

-11 822

-11 314

-508

-16 971

533

860

-328

1 291

KOSTNADER

Köp av
verksamhet inkl konsultkostnader
Personalkostnader
Externa hyror
Interna hyror

Övriga verksamhetskostnader
varav elkostnader

varav livsmedel
SUMMA KOSTNADER

TOTALT
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1.5 Gata & anläggning
Prognos: + - 0
Stockholmsvägen etapp 1 är det nu pågående största anläggningsprojektet, innehåller flera
trafikomledningar som påverkarar medborgarna. Projektet löper på enligt tidplan.
Arbetsbelastningen inom enhet gata/anläggning är hög och enheten får både prioritera vilka
arbeten som ska utföras och anlita underentreprenörer. Den höga arbetsbelastningen försenar
också faktureringen av utförda arbeten. Enhet Gata/Anläggning har upparbetade kostnader som
inte fakturerats vidare till kund, vilket är anledningen till avvikelserna på såväl externa som
interna intäkter.
Ack. utfall
perioden

Ack. budget
perioden

Ack. avvikelse
perioden

Budget helår

INTÄKTER
Externa intäkter

1 404

2 663

-1 260

3 995

Interna intäkter

5 238

8 197

-2 958

12 295

SUMMA INTÄKTER

6 642

10 860

-4 218

16 290

-1 246

-1 609

363

-2 413

KOSTNADER
Anläggning och underhållsmaterial
Bidrag

0

0

0

0

Köp av
verksamhet inkl konsultkostnader

-2 274

-2 928

654

-4 392

Personalkostnader

-6 527

-7 000

473

-10 500

-455

-530

75

-795

Externa hyror
Interna hyror

0

0

0

0

-194

-163

-32

-244

Kapitalkostnader

-1 923

-1 564

-359

-2 346

Finanskostnader

-1

0

-1

0

Övriga verksamhetskostnader

-4 099

-4 549

449

-7 039

varav elkostnader

-1 423

-1 274

-149

-2 127

varav drivmedel

-344

-315

-28

-473

varav fjärrvärme

-147

-7

-140

-10

-8

-7

-1

-10

SUMMA KOSTNADER

-16 721

-18 342

1 621

-27 729

TOTALT

-10 079

-7 482

-2 597

-11 439

Interna övriga kostnader

varav livsmedel

1.6 Park
Prognos: + - 0
De externa intäkterna har en positiv avvikelse på 238 tkr då enheten har fler
lönebidragsanställningar än budgeterat.
Då parkenheten haft en vakant tjänst under delar av året och de säsongsanställdas löner är inte
8
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periodiserade finns även en positiv avvikelse på personalkostnader.
Ack. utfall
perioden

Ack. budget
perioden

Ack. avvikelse
perioden

Budget helår

INTÄKTER
Externa intäkter

3 771

3 533

238

5 300

782

733

48

1 100

4 553

4 267

286

6 400

-300

-281

-18

-422

-10

0

-10

0

-332

-110

-222

-165

-6 711

-7 106

395

-10 660

-412

-405

-7

-608

0

0

0

0

-39

-57

17

-85

Kapitalkostnader

-1 346

-1 523

177

-2 284

Finanskostnader

0

0

0

0

-1 761

-1 736

-25

-2 603

varav elkostnader

-111

-99

-11

-149

varav drivmedel

-104

-118

14

-177

varav fjärrvärme

-213

-233

20

-350

0

-4

4

-6

-10 911

-11 218

307

-16 827

-6 358

-6 951

593

-10 427

Interna intäkter
SUMMA INTÄKTER

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

Övriga verksamhetskostnader

varav livsmedel
SUMMA KOSTNADER

TOTALT

1.7 Skog & natur
Prognos:+ - 0
Ekonomiska kommentarer:
Flera långtidssjukskrivningar får till följd att de utbetalade lönebidragen är lägre än budgeterat
samtidigt som personalkostnaderna uppvisar en positiv avvikelse. En del i avvikelsen på externa
intäkter är ett ojämnt inflöde av intäkter för kommunens skogsskötsel.Under hösten kommer
skogsavverkning ske i Forssjö.
Enheten har generellt sett fler uppdrag än budgeterat vilket ger ett plus på interna intäkter.
Många arbeten har utförts på investeringsprojekt inom förvaltningen vilket ger lägre
materialkostnader i driften.
Ack. utfall
perioden

Ack. budget
perioden

Ack. avvikelse
perioden

Budget helår

INTÄKTER
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Ack. utfall
perioden
Externa intäkter

Ack. budget
perioden

Ack. avvikelse
perioden

Budget helår

1 668

2 522

-854

3 782

165

33

131

50

1 832

2 555

-723

3 832

-131

-1 014

883

-1 520

0

0

0

0

-92

-60

-32

-90

-3 591

-3 783

192

-5 675

-131

-130

-1

-195

0

0

0

0

-98

0

-98

0

Kapitalkostnader

-936

-1 094

158

-1 640

Finanskostnader

63

43

20

65

-521

-273

-248

-410

varav elkostnader

-30

0

-30

0

varav drivmedel

-79

0

-79

0

varav fjärrvärme

-52

0

-52

0

0

0

0

0

SUMMA KOSTNADER

-5 437

-6 310

873

-9 466

TOTALT

-3 605

-3 756

151

-5 633

Interna intäkter
SUMMA INTÄKTER

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

Övriga verksamhetskostnader

varav livsmedel

1.8 Sportcentrum
Prognos: + - 0
Färre läger och arrangemang än budgeterat vid Sportcentrum påverkar de externa intäkterna
negativt. Under hösten/vintern -17 ser beläggningen dock bra ut.
Lägre energiförbrukning under sommarhalvåret ger en positiv avvikelse på Övriga
verksamhetskostnader.
Ack. utfall
perioden

Ack. budget
perioden

Ack. avvikelse
perioden

Budget helår

INTÄKTER
Externa intäkter

Interna intäkter
SUMMA INTÄKTER

6 192

6 823

-632

10 235

499

133

365

200

6 690

6 957

-266

10 435

-6

-53

47

-80

KOSTNADER
Anläggning och underhållsmaterial
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Ack. utfall
perioden
Bidrag

Ack. budget
perioden

Ack. avvikelse
perioden

Budget helår

-3 180

-3 165

-15

-4 748

-235

-152

-83

-228

Personalkostnader

-8 013

-8 099

86

-12 149

Externa hyror

-8 263

-6 398

-1 865

-9 597

0

0

0

0

Köp av
verksamhet inkl konsultkostnader

Interna hyror
Interna övriga kostnader

-122

-145

23

-218

Kapitalkostnader

-4 938

-4 920

-18

-7 380

Finanskostnader

0

0

0

0

Övriga verksamhetskostnader

-4 098

-4 386

289

-6 579

varav elkostnader

-1 798

-2 100

302

-3 150

varav drivmedel

-65

-87

22

-130

varav fjärrvärme

-3

0

-3

0

-122

-127

4

-190

SUMMA KOSTNADER

-28 856

-27 320

-1 536

-40 980

TOTALT

-22 165

-20 363

-1 802

-30 545

varav livsmedel

11
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2 Investeringar
Upphandling av specifika fordon och maskiner pågår och bedömningen är att de medel som
finns på detta projekt ska vara upparbetade till årets slut. På de två projekt som avser asfaltering
har 2 700 tkr av totalt 8 250 tkr upparbetats per den 31/8. Arbete pågår med fortsatta
beläggningsarbeten.
Projektet Idrottens hus med en budget på 16 200 tkr är det i särklass största investeringsprojektet
och stora delar av detta projekt kommer behöva ombudgeteras till 2018.
Inom Mat och måltider återstår 714 tkr av totalt 3 024 tkr.
Proje
kt

Projektnamn

Avd

Budget KF
2017

Ombudgeter
at

63017

Arbetsmiljöåtgärder

F-chef

63080

Inventarier
Kerstinboda
(samprojekt med
KFAB)

F-chef

63155

Oförutsedda
investeringar

F-chef

63156

IT och datastöd

F-chef

Totalt

Förvaltningschef

2 800

3 089

63024

Storköksutrustning

M&M

2 000

500

63125

Måltidsmiljö i våra
restauranger

M&M

500

Totalt

Mat & måltider

2 500

63154

Datastöd utveckling
tillgänglighet

OLC
Vaktm

63170

Matbil, fossilfri

OLC
Vaktm

Totalt

OLC Vaktmästeri

63169

Maskiner och
utrustning
verksamhetsservice

Totalt

Verksamhetsservic
e

63002

Fordon och
maskiner

63032

Totalbudg
et

Ack.
avvikel
se

Ack.
utfall

500

82

418

3 089

100

2 989

1 800

1 800

516

1 284

500

500

0

500

5 889

698

5 191

2 500

2 018

482

24

524

292

232

524

3 024

2 310

714

100

100

48

52

600

0

600

0

600

600

100

700

48

652

500

0

500

167

333

500

0

500

167

333

G&A

5 180

986

6 166

2 891

Upprustning
grusbelagda gcvägar

G&A

500

148

648

0

648

63035

Beläggningsytor

G&A

7 000

398

7 398

2 083

5 315

63081

Upprustning gator,
kantstöd, brunnar,
räcken

G&A

300

127

427

193

234

63102

Gatubelysning,byte
stolpar

G&A

4

885

885

705

180

63104

Gatubelysning,byte
kreosostolpar

G&A

0

333

333

133

200

63106

Brobesiktningar oc h
broåtgärder

G&A

900

822

1 722

73

1 649

63113

Motionsspår

G&A

1 200

1 200

307

893

63143

Sköna Gertruds väg,
Renstigen, Älgstigen

G&A

861

625

236

Vhs

500

Omdisponer
at

3 089

861

3 275

12
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Proje
kt

Projektnamn

Avd

Budget KF
2017

Ombudgeter
at

Omdisponer
at

Totalbudg
et

Ack.
avvikel
se

Ack.
utfall

mfl
63152

Belysning Djulö alle

G&A

63160

Belysning

G&A

140

140

65

75

2 000

2 470

4 470

271

4 199

Totalt

Gata/Anläggning

17 084

7 170

24 250

7 345

16 905

63013

Friluftsbad

Park

400

158

558

382

176

63021

Upprustning
lekplatser,
parkmöbler

Park

800

200

1 000

254

746

63058

Uppsättning
stålkanter finparker

Park

80

80

0

80

63139

Automatbevattning
park

Park

93

93

0

93

63158

Växthuset, teknik
och utrustning

Park

550

550

428

122

63159

Parker och grönytor

Park

475

475

206

269

Totalt

Park

63022

Övriga IP,
upprustning
fastigheter

Totalt

Skog och natur

63026

Sportutrustning

Spc

63086

Upprustning läktare
A-plan etapp 3
exteriör

Spc

63144

Backavallen
arbetsfordon

Spc

63146

Backavallen,
ishallen avbytarbås,
kiosk, akustik

Spc

63147

Vandrarhem badrum

Spc

63161

Arbetsfordon och
maskiner
Sportcentrum

63162

2 225

531

2 756

1 270

1 486

300

325

625

165

460

300

325

625

165

460

800

800

359

441

3 500

3 500

2 940

560

400

400

0

400

129

129

0

129

250

250

237

13

Spc

800

800

710

90

Backavallen
utemiljö, belysning
m.m.

Spc

200

200

124

76

63163

Backavallen,
ishallen
lokalanpassningar

Spc

150

150

0

150

63164

Djulö camping
elstolpar,
campingstugor

Spc

140

140

98

42

63165

Duveholmshallen,
inredning, teknik,
simhallskassa

Spc

1 322

1 322

61

1 261

63166

Idrottens Hus

Spc

16 200

16 200

357

15 843

63167

Gymnastikutrustning

Spc

200

200

67

133

63168

Sportcentrum
utveckling nya
anläggningar

Spc

1 000

1 000

0

1 000

Totalt

Sportcentrum

25 091

4 952

20 139

S&N

24 562

529

Totalt per
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Proje
kt

Projektnamn

Avd

Budget KF
2017

Ombudgeter
at

Omdisponer
at

Totalbudg
et

Ack.
utfall

Ack.
avvikel
se

avdelning
Förvaltningschef

2 800

3 089

5 889

698

5 191

Mat & måltider

2 500

624

3 024

2 310

714

OLC Vaktmästeri

600

700

48

652

Verksamhetsservic
e

500

500

167

333

Gata/anläggning

17 084

7 170

24 250

7 345

16 905

2 225

531

2 756

1 270

1 486

300

325

625

165

460

Sportcentrum

24 562

529

25 091

4 952

20 139

Totalt STN

50 571

12 268

62 835

16 953

45 882

Park
Skog och natur
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FÖRSLAG TILL REVIDERAD
DELEGATIONSORDNING FÖR SERVICEOCH TEKNIKNÄMNDEN I
KATRINEHOLMS KOMMUN
Datum

2017-09-17

ALLMÄNT
Syftet med delegation
Delegation av så kallade rutinärenden skapar utrymme för en mer omfattande
behandling av betydelsefulla och principiella ärenden i nämnden och möjliggör
en effektivare förvaltning genom att beslutsvägarna blir kortare och
handläggningstiden snabbare. Nämnden har att inom det av kommunfullmäktige
givna reglementet att bestämma om vilka ärenden man vill delegera och till
vilka. Delegation krävs enligt 6 kap 33 § 1st kommunallagen för att kommunala
tjänstemän ska få fatta beslut. Delegationsbesluten ska enligt 6 kap 35 §
kommunallagen anmälas till nämnden. Nämnden kan när som helst återkalla
eller ändra ett givet delegationsuppdrag.
Åtgärder som inte får delegeras
Enligt 6 kap 34 § Kommunallagen (KL) får beslutanderätten i ärenden av
följande slag inte delegeras:
▪ ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet
▪ framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med
anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har
överklagats
▪ ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt
▪ vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter
▪ om delegaten finner att någon av dessa förutsättningar föreligger ska ärendet
hänskjutas till nämnden för avgörande, trots att ärendetypen är delegerad.
Ärenden får även i andra fall överlämnas till nämnden för avgörande om
ärendets karaktär bedöms motivera det och nämndens beredning finner det
lämpligt.
Åtgärder och beslut av rent förberedande eller verkställande art
behöver inte delegeras.
Anmälan av beslut till nämnden
Delegationsbeslut ska anmälas på delegationslista vid Service- och
tekniknämnden närmast kommande sammanträde.
Definitioner
Beslut som är delegerat till Förvaltningschefen STF/SBF får vid dennes frånvaro
fattas av t f förvaltningschef STF/SBF.
Beslut som är delegerat till Avdelningschefen STF/SBF får vid dennes frånvaro
fattas av t f avdelningschef.
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FÖRSLAG TILL REVIDERAD
DELEGATIONSORDNING FÖR SERVICEOCH TEKNIKNÄMNDEN I
KATRINEHOLMS KOMMUN
Datum

2017-09-17

Med tjänsten Trafikhandläggare SBF likställs Trafikingenjör,
Entreprenadingenjör, Projektledare, Stadsträdgårdsmästare och
Trädgårdsarkitekt.
I de fall nämndens ordförande är delegat är nämndens vice ordförande ersättare
om ordinarie ordförande inte är tillgänglig.
Övrigt
Om ändringar i lagstiftning sker som inte påverkar innehållet utan t ex
endast förändrar paragrafnummer och mindre ändringar i text, anses
delegationsordningen även då vara gällande. Delegationsordningen anses
även vara gällande i det fall titulaturen förändras generellt i kommunen
för tjänstemän.
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FÖRSLAG TILL REVIDERAD
DELEGATIONSORDNING FÖR SERVICEOCH TEKNIKNÄMNDEN I
KATRINEHOLMS KOMMUN
Datum

2017-09-17

Delegationsordning för Service- och tekniknämnden i
Katrineholms kommun
Förkortningar:

STN
STF
SBF
TrF
KFS
AB

Service- och tekniknämnden
Service- och teknikförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Trafikförordning
Kommunal författningssamling
Allmänna bestämmelser

Ärendegrupp
Ärende
Yttranden

Delegat

Ersättare

Yttrande som på grund av kort remisstid
eller ärendets innehåll måste/kan besvaras
utan nämndbeslut.

Ordförande STN

1:e vice ordförande
STN

Förvaltningschef
STF
Trafikhandläggare
SBF

Avdelningschef STF

Yttranden till Bygg och miljönämnden
över förslag till detaljplaner/ändringar i
planer med mera med ringa påverkan,
inom Service- och teknikförvaltningens
ansvarsområden

Förvaltningschef
STF

Avdelningschef STF

Yttrande till polismyndighet i fråga om att
ta offentlig platsmark i anspråk.

Trafikhandläggare
SBF

Avdelningschef SBF

3 kap 2 och 15 §§
Ordningslag
(1993:1617)

Dispenser från lokala trafikföreskrifter.

Trafikhandläggare
SBF

Avdelningschef SBF

Enligt TrF 13 kap 3
och 4 §§

Utfärdande av tillfälliga lokala
trafikföreskrifter med giltighet upp till sex
(6) månader.

Trafikhandläggare
SBF

Avdelningschef SBF

Med stöd av TrF 10
kap 1-3 §§ och TrF
10 kap 14 §

Utfärdande av permanenta lokala
trafikföreskrifter

Trafikhandläggare
SBF

Avdelningschef SBF

TrF 3 kap. 17§,
10 kap 1§

Besvara inkomna skrivelser och remisser
som bedöms vara av sådan art att de inte
behöver nämndbehandlas:
- För STF
-

För SBF

Anmärkning

Avdelningschef SBF

Myndighetsbeslut
Trafikärenden
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DELEGATIONSORDNING FÖR SERVICEOCH TEKNIKNÄMNDEN I
KATRINEHOLMS KOMMUN
Datum

2017-09-17

Ärendegrupp
Ärende

Delegat

Ersättare

Anmärkning

Upphävande av gällande permanenta
lokala trafikföreskrifter

Trafikhandläggare
SBF

Avdelningschef SBF

TrF 3 kap. 17§,
10 kap 1§

Beslut i ärende rörande ansökan om
parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Trafikhandläggare
SBF

Avdelningschef SBF

Enligt TrF 13 kap
8 §.

Utfärdande av grävtillstånd.

Trafikhandläggare
SBF

Avdelningschef SBF

44 § Väglag
(1971:948)

Beslut om flyttning samt skrotning av
fordon.

Trafikhandläggare
SBF

Avdelningschef SBF

16 och 18 §§
Förordning om
flyttning av fordon i
vissa fall (1982:198)

Godkännande av TA-planer
(Trafikanordningsplaner)

Trafikhandläggare
SBF

Avdelningschef SBF

VGL

Beslut om vägvisning.

Trafikhandläggare
SBF

Avdelningschef SBF

2 kap 13a§
Vägmärkesförordning
(2007:90)

Beslut om tillstånd och registrering i
lotteriärenden samt beslut om utnämnande
av kontrollanter med stöd av lotterilagen.

Föreningskonsulent
STF

Förvaltningschef STF

Beslut om tillfälliga avvikelser från
kommunal författningssamling om Taxa
för upplåtelse av mark på offentlig plats.

Förvaltningschef
SBF

Avdelningschef SBF

3§ KFS 4.10

Avvisning av för sent inkommet
överklagande samt omprövning av beslut
inom Service- och teknikförvaltningens
ansvarsområden.

Förvaltningschef
STF

Avdelningschef STF

Enligt
förvaltningslagen
§§ 24 och 27

Avvisning av för sent inkommet
överklagande samt omprövning av beslut
inom Samhällsbyggnadsförvaltningens
ansvarsområden.

Trafikhandläggare
SBF

Avdelningschef SBF

Yttranden till besvärsinstans över
överklagade beslut som fattats på
delegation inom Service- och
teknikförvaltningens ansvarsområden.

Förvaltningschef
STF

Avdelningschef STF

Yttranden till besvärsinstans över
överklagade beslut som fattats på
delegation inom

Trafikhandläggare
SBF

Avdelningschef SBF

Övriga myndighetsbeslut
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Datum

2017-09-17

Ärendegrupp
Ärende

Delegat

Ersättare

Anmärkning

Trafikhandläggare
SBF

Avdelningschef SBF

Beslut om ekonomiskt stöd till
samlingslokalhållande föreningar såsom
bygdegårdar eller motsvarande.

Föreningskonsulent
STF

Förvaltningschef STF

Beslut om ekonomiskt stöd i form av
grundbidrag till föreningar som är
grundregistrerade hos Service- och
tekniknämnden.

Föreningskonsulent
STF

Förvaltningschef STF

Enligt gällande
bestämmelser för
nämndens
föreningsbidrag.

Beslut om bidrag till enskilda vägar.

Trafikhandläggare
SBF

Avdelningschef SBF

Enligt riktlinjer i
kommunal
författningssamling
KFS 3.2.

Samhällsbyggnadsförvaltningens
ansvarsområden.
Förordnande av parkeringsvakter.

Ekonomiärenden
Kommunala bidrag
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Datum

2017-09-17

Ekonomisk styrning inom STF
Omdisponering av anslagna medel i
investeringsbudgeten under 6
prisbasbelopp inom förvaltningens
programområde.

Förvaltningschef
STF

Respektive
budgetansvarig chef,
inom ansvarsområde

Beslut om attestansvariga och dess
ersättare inom Service- och
teknikförvaltningens ansvarsområden för
ekonomiska transaktioner och fakturor.

Förvaltningschef
STF

Respektive
budgetansvarig chef,
inom ansvarsområde

Anskaffningsbeslut utöver löpande
verksamhet till exempel när oplanerade
situationer uppstår.

Förvaltningschef
STF

Respektive
budgetansvarig chef,
inom ansvarsområde

Beslut om avtal utan principiell eller större
ekonomisk betydelse.

Respektive
budgetansvarig
chef, inom
ansvarsområde

Förvaltningschef STF

Inköp av varor och tjänster samt anlitande
av entreprenörer och konsulter, enligt
ramavtal.

Respektive
budgetansvarig
chef, inom
ansvarsområde

Förvaltningschef STF

Offentlig upphandling av varor och
tjänster, inom ram för beslutade
investeringar.

Respektive
budgetansvarig
chef, inom
ansvarsområde

Förvaltningschef STF

Beslut om medverkan i gemensam
upphandling med andra aktörer och
tecknande av gemensamma avtal.

Respektive
budgetansvarig
chef, inom
ansvarsområde

Förvaltningschef STF

I samråd med
ekonomi och
upphandlingsavdelningen, vid
behov.

Beslut om tecknande eller prolongering av
ramavtal.

Ekonomichef KLF

Förvaltningschef STF

I samråd med
förvaltningschef
STF.

Avtal och upphandling inom STF

Personalärenden inom STF
Anställning och entledigande av
förvaltningens personal:
-

avdelningschefer och personal direkt Förvaltningschef
underställd förvaltningschef
STF

-

övrig personal

Personalansvariga
chefer
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Datum

2017-09-17
Uppsägning och avskedande av personal,
disciplinära åtgärder och avstängning.

Förvaltningschef
STF

Efter samråd med
personalchefen.

Förordnande av förvaltningschef under
semester, sjukdom och dylikt.

Förvaltningschef
STF

Kommundirektör

Förordnande av avdelningschef under
semester, sjukdom och dylikt.

Respektive
avdelningschef

Förvaltningschef STF

Beviljande av tjänstledighet för
förvaltningens personal.

Personalansvariga
chefer

Förvaltningschef STF

Ledighet för enskilda angelägenheter över
sex (6) månader.

Personalansvariga
chefer

Förvaltningschef STF

AB 94 § 27 mom 1

Ledighet för enskilda angelägenheter vid
synnerliga skäl under högst tio (10) dagar
per kalenderår.

Personalansvariga
chefer

Förvaltningschef STF

AB 94 § 27 mom 3

Beslut att behålla hela eller del av lönen
vid ledighet för utbildning.

Personalansvariga
chefer

Förvaltningschef STF

AB 94 § 28 mom 1

Personalansvariga
chefer

Förvaltningschef STF

Beslut av brådskande karaktär, där
nämndens utslag inte kan avvaktas och
frågan inte bedöms kräva särskilt
nämndsammanträde.

Ordförande STN

1:e vice ordförande STN

Beslut om utbildning/konferenser för
förtroendevalda.

Ordförande STN

1:e vice ordförande STN

Beslut om ansökan om tjänstledighet från
ordföranden.

2:e vice ordförande
STN

1:e vice ordförande STN

Beslut om utbildning/konferenser för
ordföranden.

2:e vice ordförande
STN

1:e vice ordförande STN

Beslutsattest för ersättning till
ordföranden.

2:e vice ordförande
STN

1:e vice ordförande STN

Arbetsmiljö inom STF
Verksamheten ska systematiskt
kontrolleras på ett sätt som säkerställer att
arbetsmiljön uppfyller arbetsmiljölagens
krav.

Övrigt
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DELEGATIONSORDNING FÖR SERVICEOCH TEKNIKNÄMNDEN I
KATRINEHOLMS KOMMUN
Datum

2015-09-24

Delegationsordning för Service- och tekniknämnden i
Katrineholms kommun
Förkortningar:

STN
STF
SBF
NÄS
TrF
KFS
AB

Service- och tekniknämnden
Service- och teknikförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Näringsliv och samhällsutveckling
(SBF)
Trafikförordning
Kommunal författningssamling
Allmänna bestämmelser

Ärendegrupp
Ärende
Yttranden

Delegat

Yttrande som på grund av kort remisstid
eller ärendets innehåll måste/kan besvaras
utan nämndbeslut.

Ordförande STN

Besvara inkomna skrivelser och remisser
som bedöms vara av sådan art att de inte
behöver nämndbehandlas:
- För STF
-

För SBF

Ersättare

Anmärkning

Förvaltningschef
STF
Trafikhandläggare,
SBF

Avdelningschef NÄS,
SBF

Yttranden till Bygg och miljönämnden
över förslag till detaljplaner/ändringar i
planer med mera, där enkelt planförfarande
tillämpas inom Service- och
teknikförvaltningens ansvarsområden

Förvaltningschef
STF

Yttranden genom internremiss över förslag
till detaljplaner/ändringar i planer med
mera, där enkelt planförfarande tillämpas
inom Samhällsbyggnadsförvaltningens
ansvarsområden

Trafikhandläggare
SBF

Avdelningschef NÄS,
SBF

Yttranden genom internremiss i
bygglovsärenden.

Trafikhandläggare
SBF

Avdelningschef NÄS,
SBF

Yttrande till polismyndighet i fråga om att
ta offentlig plats i anspråk för allmän
sammankomst eller offentlig tillställning.

Trafikhandläggare
SBF

Avdelningschef NÄS,
SBF

Myndighetsbeslut
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Ärendegrupp
Ärende
Trafikärenden

Delegat

Ersättare

Anmärkning

Dispenser från lokala trafikföreskrifter.

Trafikhandläggare
SBF

Entreprenadingenjör
SBF

Enligt TrF 13 kap 3
och 4 §§

Utfärdande av tillfälliga lokala
trafikföreskrifter med giltighet upp till sex
(6) månader.

Trafikhandläggare
SBF

Entreprenadingenjör
SBF

Med stöd av TrF 10
kap 1-3 §§ och TrF
10 kap 14 §

Beslut i ärende rörande ansökan om
parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Trafikhandläggare
SBF

Avdelningschef NÄS,
SBF

Enligt TrF 13 kap
8 §.

Utfärdande av grävtillstånd.

Trafikhandläggare
SBF

Avdelningschef NÄS,
SBF

44 § Väglag
(1971:948)

Beslut om flyttning samt skrotning av
fordon.

Trafikhandläggare
SBF

Avdelningschef NÄS,
SBF

16 och 18 §§
Förordning om
flyttning av fordon i
vissa fall (1982:198)

Beslut om vägvisning.

Trafikhandläggare
SBF

Avdelningschef NÄS,
SBF

2 kap 13a§
Vägmärkesförordning
(2007:90)

Beslut om tillstånd och registrering i
lotteriärenden samt beslut om utnämnande
av kontrollanter med stöd av lotterilagen.

Föreningskonsulent
STF

Förvaltningschef STF

Beslut om tillfälliga avvikelser från
kommunal författningssamling om Taxa
för upplåtelse av mark på offentlig plats.

Förvaltningschef
SBF

Biträdande
förvaltningschef SBF

3§ KFS 4.10

Avvisning av för sent inkommet
överklagande samt omprövning av beslut
inom Service- och teknikförvaltningens
ansvarsområden.

Förvaltningschef
STF

Ställföreträdande
förvaltningschef STF

Enligt
förvaltningslagen
§§ 24 och 27

Avvisning av för sent inkommet
överklagande samt omprövning av beslut
inom Samhällsbyggnadsförvaltningens
ansvarsområden.

Trafikhandläggare
SBF

Avdelningschef NÄS,
SBF

Yttranden till besvärsinstans över
överklagade beslut som fattats på
delegation inom Service- och
teknikförvaltningens ansvarsområden.

Förvaltningschef
STF

Ställföreträdande
förvaltningschef STF

Yttranden till besvärsinstans över
överklagade beslut som fattats på
delegation inom

Trafikhandläggare
SBF

Avdelningschef NÄS,
SBF

Övriga myndighetsbeslut
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Ärendegrupp
Ärende

Delegat

Ersättare

Anmärkning

Förvaltningschef
SBF

Ordförande STN

Beslut om ekonomiskt stöd till
samlingslokalhållande föreningar såsom
bygdegårdar eller motsvarande.

Föreningskonsulent
STF

Förvaltningschef STF

Beslut om ekonomiskt stöd i form av
driftbidrag, aktivitetsbidrag, hyresbidrag
och ledarutbildningsbidrag till föreningar
som är grundregistrerade hos Service- och
tekniknämnden.

Föreningskonsulent
STF

Förvaltningschef STF

Enligt gällande
regler i kommunal
författningssamling
KFS 3.7.

Beslut om bidrag till enskilda vägar i form
av iståndsättnings- och underhållsbidrag.

Trafikingenjör SBF

Avdelningschef NÄS,
SBF

Enligt normer i
kommunal
författningssamling
KFS 3.2.

Samhällsbyggnadsförvaltningens
ansvarsområden.
Förordnande av parkeringsvakter.

Ekonomiärenden
Kommunala bidrag
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Ekonomisk styrning inom STF
Omdisponering av anslagna medel i
investeringsbudgeten under 6
prisbasbelopp inom förvaltningens
programområde.

Förvaltningschef
STF

Respektive
budgetansvarig chef,
inom ansvarsområde

Beslut om attestansvariga och dess
ersättare inom Service- och
teknikförvaltningens ansvarsområden för
ekonomiska transaktioner och fakturor.

Förvaltningschef
STF

Respektive
budgetansvarig chef,
inom ansvarsområde

Anskaffningsbeslut utöver löpande
verksamhet till exempel när oplanerade
situationer uppstår.

Förvaltningschef
STF

Respektive
budgetansvarig chef,
inom ansvarsområde

Beslut om avtal utan principiell eller större
ekonomisk betydelse.

Respektive
budgetansvarig
chef, inom
ansvarsområde

Förvaltningschef STF

Inköp av varor och tjänster samt anlitande
av entreprenörer och konsulter, enligt
ramavtal.

Respektive
budgetansvarig
chef, inom
ansvarsområde

Förvaltningschef STF

Offentlig upphandling av varor och
tjänster, inom ram för beslutade
investeringar.

Respektive
budgetansvarig
chef, inom
ansvarsområde

Förvaltningschef STF

Beslut om medverkan i gemensam
upphandling med andra aktörer och
tecknande av gemensamma avtal.

Respektive
budgetansvarig
chef, inom
ansvarsområde

Förvaltningschef STF

I samråd med
upphandlingschef/
kommunjurist, vid
behov.

Beslut om tecknande eller prolongering av
ramavtal.

Upphandlingschef

Förvaltningschef STF

I samråd med
förvaltningschef
STF.

Avtal och upphandling inom STF

Personalärenden inom STF
Anställning och entledigande av
förvaltningens personal:
-

avdelningschefer och personal direkt Förvaltningschef
underställd förvaltningschef
STF

-

övrig personal

Uppsägning och avskedande av personal,
disciplinära åtgärder och avstängning.

Personalansvariga
chefer
Förvaltningschef
STF
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Förordnande av förvaltningschef under
semester, sjukdom och dylikt.

Förvaltningschef
STF

Kommunchef

Förordnande av avdelningschef under
semester, sjukdom och dylikt.

Respektive
avdelningschef

Förvaltningschef STF

Beviljande av tjänstledighet för
förvaltningens personal.

Personalansvariga
chefer

Förvaltningschef STF

Ledighet för enskilda angelägenheter över
sex (6) månader.

Personalansvariga
chefer

Förvaltningschef STF

AB 94 § 27 mom 1

Ledighet för enskilda angelägenheter vid
synnerliga skäl under högst tio (10) dagar
per kalenderår.

Personalansvariga
chefer

Förvaltningschef STF

AB 94 § 27 mom 3

Beslut att behålla hela eller del av lönen
vid ledighet för utbildning.

Personalansvariga
chefer

Förvaltningschef STF

AB 94 § 28 mom 1

Personalansvariga
chefer

Förvaltningschef STF

Beslut av brådskande karaktär, där
nämndens utslag inte kan avvaktas och
frågan inte bedöms kräva särskilt
nämndsammanträde.

Ordförande STN

1:e vice ordförande STN

Beslut om utbildning/konferenser för
förtroendevalda.

Ordförande STN

1:e vice ordförande STN

Beslut om ansökan om tjänstledighet från
ordföranden.

2:e vice ordförande
STN

1:e vice ordförande STN

Beslut om utbildning/konferenser för
ordföranden.

2:e vice ordförande
STN

1:e vice ordförande STN

Beslutsattest för ersättning till
ordföranden.

2:e vice ordförande
STN

1:e vice ordförande STN

Arbetsmiljö inom STF
Verksamheten ska systematiskt
kontrolleras på ett sätt som säkerställer att
arbetsmiljön uppfyller arbetsmiljölagens
krav.

Övrigt
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ALLMÄNT
Syftet med delegation
Delegation av så kallade rutinärenden skapar utrymme för en mer omfattande
behandling av betydelsefulla och principiella ärenden i nämnden och möjliggör
en effektivare förvaltning genom att beslutsvägarna blir kortare och
handläggningstiden snabbare. Nämnden har att inom det av kommunfullmäktige
givna reglementet att bestämma om vilka ärenden man vill delegera och till
vilka. Delegation krävs enligt 6 kap 33 § 1st kommunallagen för att kommunala
tjänstemän ska få fatta beslut. Delegationsbesluten ska enligt 6 kap 35 §
kommunallagen anmälas till nämnden. Nämnden kan när som helst återkalla
eller ändra ett givet delegationsuppdrag.
Åtgärder som inte får delegeras
Enligt 6 kap 34 § Kommunallagen (KL) får beslutanderätten i ärenden av
följande slag inte delegeras:
▪ ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet
▪ framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med
anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har
överklagats
▪ ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt
▪ vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter
▪ om delegaten finner att någon av dessa förutsättningar föreligger ska ärendet
hänskjutas till nämnden för avgörande, trots att ärendetypen är delegerad.
Ärenden får även i andra fall överlämnas till nämnden för avgörande om
ärendets karaktär bedöms motivera det och nämndens beredning finner det
lämpligt.
Åtgärder och beslut av rent förberedande eller verkställande art
behöver inte delegeras.
Anmälan av beslut till nämnden
Delegationsbeslut ska anmälas på delegationslista vid Service- och
tekniknämnden närmast kommande sammanträde.
Definitioner
Beslut som är delegerat till Förvaltningschefen STF/SBF får vid dennes frånvaro
fattas av t f förvaltningschef STF/SBF.
Beslut som är delegerat till Avdelningschefen STF/SBF får vid dennes frånvaro
fattas av t f avdelningschef.
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Med tjänsten Trafikhandläggare SBF likställs Trafikingenjör. Vid ordinarie
trafikhandläggares frånvaro likställs även Entrepenadingenjör, Projektledare,
Stadsträdgårdsmästare, Trädgårdsarkitekt med trafikhandläggare.
I de fall nämndens ordförande är delegat är nämndens vice ordförande ersättare
om ordinarie ordförande inte är tillgänglig.
Övrigt
Om ändringar i lagstiftning sker som inte påverkar innehållet utan t ex
endast förändrar paragrafnummer och mindre ändringar i text, anses
delegationsordningen även då vara gällande. Delegationsordningen anses
även vara gällande i det fall titulaturen förändras generellt i kommunen
för tjänstemän.
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Delegationsordning för Service- och tekniknämnden i
Katrineholms kommun
Förkortningar:

STN
STF
SBF
NÄS
TrF
KFS
AB

Service- och tekniknämnden
Service- och teknikförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Näringsliv och samhällsutveckling
(SBF)
Trafikförordning
Kommunal författningssamling
Allmänna bestämmelser

Ärendegrupp
Ärende
Yttranden

Delegat

Ersättare

Yttrande som på grund av kort remisstid
eller ärendets innehåll måste/kan besvaras
utan nämndbeslut.

Ordförande STN

1:e vice ordförande
STN

Besvara inkomna skrivelser och remisser
som bedöms vara av sådan art att de inte
behöver nämndbehandlas:
- För STF
-

För SBF

Anmärkning

Avdelningschef STF
Förvaltningschef
STF
Trafikhandläggare,
SBF

Avdelningschef NÄS,
SBF

Yttranden till Bygg och miljönämnden
över förslag till detaljplaner/ändringar i
planer med mera med ringa påverkan,
inom Service- och teknikförvaltningens
ansvarsområden

Förvaltningschef
STF

Yttranden genom internremiss över förslag
till detaljplaner/ändringar i planer med
mera, där enkelt planförfarande tillämpas
inom Samhällsbyggnadsförvaltningens
ansvarsområden

Trafikhandläggare
SBF

Avdelningschef NÄS,
SBF

Yttranden genom internremiss i
bygglovsärenden.

Trafikhandläggare
SBF

Avdelningschef NÄS,
SBF

Yttrande till polismyndighet i fråga om att
ta offentlig platsmark i anspråk. för allmän
sammankomst eller offentlig tillställning.

Trafikhandläggare
SBF

Avdelningschef NÄS,
SBF

Myndighetsbeslut
Trafikärenden
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Ärendegrupp
Ärende

Delegat

Ersättare

Anmärkning

Dispenser från lokala trafikföreskrifter.

Trafikhandläggare
SBF

Avdelningschef SBF

Enligt TrF 13 kap 3
och 4 §§

Utfärdande av tillfälliga lokala
trafikföreskrifter med giltighet upp till sex
(6) månader.

Trafikhandläggare
SBF

Avdelningschef SBF

Med stöd av TrF 10
kap 1-3 §§ och TrF
10 kap 14 §

Utfärdande av permanenta lokala
trafikföreskrifter

Trafikhandläggare
SBF

Avdelningschef SBF

TrF 3 kap. 17§,
10 kap 1§

Upphävande av gällande permanenta
lokala trafikföreskrifter

Trafikhandläggare
SBF

Avdelningschef SBF

TrF 3 kap. 17§,
10 kap 1§

Beslut i ärende rörande ansökan om
parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Trafikhandläggare
SBF

Avdelningschef NÄS,
SBF

Enligt TrF 13 kap
8 §.

Utfärdande av grävtillstånd.

Trafikhandläggare
SBF

Avdelningschef NÄS,
SBF

44 § Väglag
(1971:948)

Godkännande av TA-planer
(Trafikanordningsplaner)

Trafikhandläggare
SBF

Avdelningschef SBF

VGL

Beslut om flyttning samt skrotning av
fordon.

Trafikhandläggare
SBF

Avdelningschef NÄS,
SBF

16 och 18 §§
Förordning om
flyttning av fordon i
vissa fall (1982:198)

Beslut om vägvisning.

Trafikhandläggare
SBF

Avdelningschef NÄS,
SBF

2 kap 13a§
Vägmärkesförordning
(2007:90)

Beslut om tillstånd och registrering i
lotteriärenden samt beslut om utnämnande
av kontrollanter med stöd av lotterilagen.

Föreningskonsulent
STF

Förvaltningschef STF

Beslut om tillfälliga avvikelser från
kommunal författningssamling om Taxa
för upplåtelse av mark på offentlig plats.

Förvaltningschef
SBF

Avdelningschef SBF

3§ KFS 4.10

Avvisning av för sent inkommet
överklagande samt omprövning av beslut
inom Service- och teknikförvaltningens
ansvarsområden.

Förvaltningschef
STF

Avdelningschef STF

Enligt
förvaltningslagen
§§ 24 och 27

Avvisning av för sent inkommet
överklagande samt omprövning av beslut
inom Samhällsbyggnadsförvaltningens
ansvarsområden.

Trafikhandläggare
SBF

Avdelningschef NÄS,
SBF

Övriga myndighetsbeslut
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Ärendegrupp
Ärende

Delegat

Ersättare

Yttranden till besvärsinstans över
överklagade beslut som fattats på
delegation inom Service- och
teknikförvaltningens ansvarsområden.

Förvaltningschef
STF

Avdelningschef STF

Yttranden till besvärsinstans över
överklagade beslut som fattats på
delegation inom
Samhällsbyggnadsförvaltningens
ansvarsområden.

Trafikhandläggare
SBF

Avdelningschef NÄS,
SBF

Förordnande av parkeringsvakter.

Trafikhandläggare
SBF

Avdelningschef SBF

Beslut om ekonomiskt stöd till
samlingslokalhållande föreningar såsom
bygdegårdar eller motsvarande.

Föreningskonsulent
STF

Förvaltningschef STF

Beslut om ekonomiskt stöd i form av
grundbidrag driftbidrag, aktivitetsbidrag,
hyresbidrag och ledarutbildningsbidrag till
föreningar som är grundregistrerade hos
Service- och tekniknämnden.

Föreningskonsulent
STF

Förvaltningschef STF

Enligt gällande
regler i kommunal
författningssamling
KFS 3.7.

Beslut om bidrag till enskilda vägar. i form
av iståndsättnings- och underhållsbidrag.

Trafikhandläggare
SBF

Avdelningschef NÄS,
SBF

Enligt normer
riktlinjer i kommunal
författningssamling
KFS 3.2.

Anmärkning

Ekonomiärenden
Kommunala bidrag

<<Bilaga 4>>

<<Bilaga 4>>
8 (9)
DELEGATIONSORDNING FÖR SERVICEOCH TEKNIKNÄMNDEN I
KATRINEHOLMS KOMMUN
Datum

2015-09-24

Ekonomisk styrning inom STF
Omdisponering av anslagna medel i
investeringsbudgeten under 6
prisbasbelopp inom förvaltningens
programområde.

Förvaltningschef
STF

Respektive
budgetansvarig chef,
inom ansvarsområde

Beslut om attestansvariga och dess
ersättare inom Service- och
teknikförvaltningens ansvarsområden för
ekonomiska transaktioner och fakturor.

Förvaltningschef
STF

Respektive
budgetansvarig chef,
inom ansvarsområde

Anskaffningsbeslut utöver löpande
verksamhet till exempel när oplanerade
situationer uppstår.

Förvaltningschef
STF

Respektive
budgetansvarig chef,
inom ansvarsområde

Beslut om avtal utan principiell eller större
ekonomisk betydelse.

Respektive
budgetansvarig
chef, inom
ansvarsområde

Förvaltningschef STF

Inköp av varor och tjänster samt anlitande
av entreprenörer och konsulter, enligt
ramavtal.

Respektive
budgetansvarig
chef, inom
ansvarsområde

Förvaltningschef STF

Offentlig upphandling av varor och
tjänster, inom ram för beslutade
investeringar.

Respektive
budgetansvarig
chef, inom
ansvarsområde

Förvaltningschef STF

Beslut om medverkan i gemensam
upphandling med andra aktörer och
tecknande av gemensamma avtal.

Respektive
budgetansvarig
chef, inom
ansvarsområde

Förvaltningschef STF

I samråd med
upphandlingschef/
kommunjurist, vid
behov.

Beslut om tecknande eller prolongering av
ramavtal.

Upphandlingschef

Förvaltningschef STF

I samråd med
förvaltningschef
STF.

Avtal och upphandling inom STF

Personalärenden inom STF
Anställning och entledigande av
förvaltningens personal:
-

avdelningschefer och personal direkt Förvaltningschef
underställd förvaltningschef
STF

-

övrig personal

Uppsägning och avskedande av personal,
disciplinära åtgärder och avstängning.

Personalansvariga
chefer

Förvaltningschef STF

Förvaltningschef
STF

Avdelningschef
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Förordnande av förvaltningschef under
semester, sjukdom och dylikt.

Förvaltningschef
STF

Kommunchef
Kommundirektör

Förordnande av avdelningschef under
semester, sjukdom och dylikt.

Respektive
avdelningschef

Förvaltningschef STF

Beviljande av tjänstledighet för
förvaltningens personal.

Personalansvariga
chefer

Förvaltningschef STF

Ledighet för enskilda angelägenheter över
sex (6) månader.

Personalansvariga
chefer

Förvaltningschef STF

AB 94 § 27 mom 1

Ledighet för enskilda angelägenheter vid
synnerliga skäl under högst tio (10) dagar
per kalenderår.

Personalansvariga
chefer

Förvaltningschef STF

AB 94 § 27 mom 3

Beslut att behålla hela eller del av lönen
vid ledighet för utbildning.

Personalansvariga
chefer

Förvaltningschef STF

AB 94 § 28 mom 1

Personalansvariga
chefer

Förvaltningschef STF

Beslut av brådskande karaktär, där
nämndens utslag inte kan avvaktas och
frågan inte bedöms kräva särskilt
nämndsammanträde.

Ordförande STN

1:e vice ordförande STN

Beslut om utbildning/konferenser för
förtroendevalda.

Ordförande STN

1:e vice ordförande STN

Beslut om ansökan om tjänstledighet från
ordföranden.

2:e vice ordförande
STN

1:e vice ordförande STN

Beslut om utbildning/konferenser för
ordföranden.

2:e vice ordförande
STN

1:e vice ordförande STN

Beslutsattest för ersättning till
ordföranden.

2:e vice ordförande
STN

1:e vice ordförande STN

Arbetsmiljö inom STF
Verksamheten ska systematiskt
kontrolleras på ett sätt som säkerställer att
arbetsmiljön uppfyller arbetsmiljölagens
krav.

Övrigt
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